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طبعة العراق 
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اســـتـــقــبـل رئــيـس حــكـــومـــة إقـــلــيم
كـــردســتــان مــســـرور بــارزاني امس
الــثالثـاء وفــداً من الـتـحــالف الـدولي
ــهــام بــرئـــاســة نــائب قــائــد قــوات ا
ـشـتـركـة في الـتـحـالف الـدولـي لدى ا
الــعـراق وســوريــا اجلـنــرال جـيــرالـد
ستريكالند. وقال بيان تلقته (الزمان)
امـس انه (جـــرى في الـــلـــقـــاء الــذي
حـضـره الـقنـصل الـعـام األمـريكي في
أربـيل سـتيـفن فاغـن التـباحث بـشأن
أهـمــيـة تـعـزيـز الـتـنـسـيق بـ قـوات
الـبـيشـمركـة وقوات الـتحـالف الدولي
واجلـيش العراقي للتصدي لتهديدات
إرهـابيي تنظيم داعش. وسلط رئيس
حـكومـة إقليم كـردستان الـضوء على
عــــمــــلـــيــــة اإلصالح احلــــكــــومي في
ـالـي وال سـيـمـا اجملــالـ اإلداري وا
خـــــــــــــطــــــــــــوات اإلصـالح فـي وزارة
الــبــيــشــمــركــة). وإزاء الــعالقــات مع
احلـكـومـة االحتاديـة في بـغـداد شدد
الــــبــــارزانـي (عــــلى ضــــرورة حــــسم
اخلالفــات الــعــالــقـة بــصــورة عــادلـة
وجذرية استناداً إلى الدستور). وأكد
ـشتـركة في هـام ا نـائب قـائد قـوات ا
الـــتـــحـــالف الـــدولي عـــلى (أهـــمـــيــة
ـسـاعـدة مـواصـلـة تـقـد اإلسـنـاد وا
لـقوات الـبيـشمـركة من قـبل التـحالف
الدولي وباألخص في مجال التدريب

العسكري).
وكـانت طـائـرة عـسـكريـة أمـريـكـيـة قد
اصيبت خالل هبوطها اضطراريا في
قـاعـدة الـتاجي بـاضـرار نـتيـجـة خلل
فــنـي. وقــال مــصــدر  إن طــائــرة سي
 130 تـابعـة للتـحالف الدولي بـقيادة
ـتـحـدة االمــيـركـيـة نـفـذت الــواليـات ا
هـبوطـاً اضطراريـاً في قاعـدة التاجي
ا تسبب اجلـوية نتـيجة خلل فـني 
بـإرتطامها بقطع خـرسانية في نهاية
ـــدرج. وأضــاف أن ( فـــرق االطــفــاء ا
الـعــراقـيـة هـرعت الطـفـاء حـريق نـتج
عن احلــادث بــعـد اشــتـعــال الـنــيـران

حرك دون خسائر بشرية). 
وأعـرب السفـير األمريـكي في العراق
مــاثــيــو  تــولــر عن تــهــانــيـه لــوزيـر
ـنـاسـبـة اخلـارجــيـة  فـؤاد حـسـ  
تـسنـمه منـصبـه وقال بـيان ان الـلقاء
بــيـنــهـمــا تـركــز عـلى  االســتـعـدادات
اجلــــــــاريـــــــــة خلــــــــوض جــــــــولــــــــة
احلـوارالـسـتـراتـيـجيّ مع امـريـكا في
حـزيران اجلاري  فيـما التزال رسائل
ــؤازرة من واتـــصــاالت الــتــأيـــيــد وا
زعـماء بريـطانيا والـيابان واسـتراليا
وسـواهم تنهـال على رئيـس احلكومة
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انـــخـــفــضت اعـــداد االصـــابــات عن
سـقف االلف الذي  تسـجيله خالل
ـاضيـة حيث بـلغت االيـام الـثالثة ا
امس 787 اصــابـة نــتـيــجـة فـحص
ـوذجاً في كافة مختبرات  10711
الـعـراق. وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان)
ـــوقـف الـــوبـــائي امـس  ويـــجـــمل ا
الــــيـــومي (ان اصـــابــــات الـــثالثـــاء
توزعت على جميع محافظات البالد
وتـــصــدرتــهــا بـــغــداد بــواقع  258
اصـابة منها  118 فـي الرصافة 67
فـي الكرخ 73 فـي مدينـة الطب. و
تسجيل 259 حالة شفاء و22 حالة
وفــــاة من بــــيــــنـــهــــا اثــــنـــتــــان في

السليمانية .
 وبـذلك يـصـبـح مـجـمـوع االصـابات
الـــكــلي 14268 وحـــاالت الــشـــفــاء
5831 . وقالت دائرةالصحة العامة
فـي البيان ان (مجـموع الراقدين في
ـسـتـشـفـيـات يـبـلغ 8045 ) فـيـمـا ا
دعـا وزيــر الـصـحـة والـبـيـئـة حـسن
الـتــمـيـمي احلـكـومـة الى اسـتـثـنـاء
الكــات الــصــحــيــة والــطــبـيــة في ا
الـوزارة مـن استـقـطـاعـات الـرواتب
وكــشــفت وثــيــقـة بــتــوقــيع الــوزيـر
مـوجـهـة الى امـانـة مـجـلس الوزراء
اطــلـعت عــلـيـهــا (الـزمـان) امس عن
طـلب الـتـمـيمي عـدم شـمـول مالكات
الـوزارة بـاي تـخـفيـضـات بـالرواتب

يـــــــــوم امـس االول). وأشــــــــــار إلى
(اتـــــــخـــــــاذ االجـــــــراءات الـالزمــــــة
بــــالـــتـــنــــســـيق مـع دائـــرة صـــحـــة
الـسـلـيـمـانـيـة ألخـذ مـسـحـات ونـقل
المس "  مطالبا ـريضة وعزل ا ا
اجلــهـات اخملـتـصــة بـإغالق اخملـيم
وتــقــلـــيل احلــركــة بــداخــله حــسب
تبعة وبالتنسيق اخلـطة الوطنية ا
بـ وزارة صحة االقـليم والداخـلية

عنية). وجميع اجلهات ا
وســجـلت دائــرة صـحــة اربـيل 34
اصــــابــــة جـــديــــدة بــــكـــورونــــا في
احملــافـظـة.وقـالت الـدائـرة في بـيـان
امـس انه ( تـسـجـيل  34 اصـابـة
جـــديـــدة بـــفـــايـــروس كـــورونـــا في
احملــافــظـة بــعـدمــا ظــهـرت نــتـائج
الـفحص اخملتبـري لهم والتي كانت

موجبة". 
ـصاب الى واضـافت انه " نقل ا
احلـــجــر الــصــحي). كـــمــا ســجــلت
مــحـافـظـتـا ذي قـار والـنـجف امس
الـــثـالثــاء  186 اصـــابـــة جـــديــدة
بــفــايـروس كــورونــا خالل ســاعـات
قـلـيلـة من نهـار اليـوم. وقال مـصدر
إن (صــحــة ذي قــار ســجـلـت حـتى
ظـــهـــر امس  99 اصـــابـــة جـــديــدة
بـفـيـروس كورونـا مـبيـنـا أنه جرى
تـأكـيد االصـابات بـعد ظـهور نـتائج
الـتـحلـيل اخملـتبـري). وفي الـنجف
ذكـر مـصدر أن ( 87 اصـابة جـديدة
بـفايروس كورونا بـعد ظهور نتائج

التحليالت امس). 
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بـدورهـا  قـائـد فيـلق الـقـدس لـلـحرس
الـثوري اجلـنرال اسمـاعيل قاآني الى
بـغـداد بشـكل علـني وبحـسب تأشـيرة
دخـول رسـميـة لـلمـرة االولى كـسابـقة
لــقـائـد في احلـرس الـثـوري  وذلك من
ـصـالح اجل تــفـاهـمـات بـخـصـوص ا
االيـــرانــيــة في عـــمــلــيـــة الــتــفــاوض

االمريكي العراقي  . 
وقــالت مـصــادر  ان ( من احملـتـمل ان
يـضم الوفد العراقي الـتفاوضي نوابا

لــلـتـفـاهم االمـريــكي الـعـراقي في زمن
ـالـكي اليـزال سـاريـا حـكـومـة نـوري ا
ا وال يـلـغيه احلـوار اجلـديد.  لـكن ر
يـــضــيـف عــلـــيه بـــعض االلــتـــزامــات
ـسـتـجـدة.  وكان الـسـفـيـر االمـريكي ا
ـاضي مـع جـمـيع اجــتـمع االســبـوع ا
الـقيـادات الكرديـة في اربيل حول افق
احلـــوار االســتــراتـــيــجي  واجـــتــمع
ــان الـــســفــيـــر ذاته مع رئــيـس الــبــر
. واوفـدت ايـران مــحـمـد احلــلـبــوسي
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األول تــوقــيف ثــمــانــيــة أشــخـاص
"عـلى صـلـة بـوكـالـة االسـتـخـبـارات
ــركـزيـة" األمـيـركـيـة (سي آي أيه) ا
شــاركــوا في االحــتــجــاجــات الــتي
انــدلــعت قـبـل شـهــر عــلى ذلك ضـد
قـــــرار مـــــفـــــاجـئ بـــــرفع أســـــعـــــار
الـوقود.كـما أفـادت في تموز 2019
أنـهـا فـكّـكت خـلـيـة جتـسـس تـابـعة
ــركــزيـة لــوكــالــة االســتـخــبــارات ا
وأوقــــــفت  17مــــشـــــتــــبــــهــــا بــــ
آذار 2018 وآذار 2019 وحــــكـــمت
عــلى بــعــضــهم بــاإلعــدام.واعــتــبـر
الــرئـيس األمــيـركي دونــالـد تـرامب
هــذه الـتـهم حـيــنـهـا بـأنــهـا "كـاذبـة

تماما".
و أعلن اجليش العراقي أنّ عناصر
مــســلّــحــة مــجــهــولــة أطــلــقت لــيل

االثـنـ صـاروخـاً سـقط في مـحـيط
مـطـار بـغداد الـدولي حـيث يتـمـركز
جــنـود عـراقــيـون وأمـيــركـيـون في
ـــصــــالح هــــجــــوم جـــديــــد عـــلـى ا
األمــيـــركــيــة. ومــنــذ تــشــرين األول
 2019 شـــهـــد الـــعـــراق نـــحــو 30
هـجوماً استهدفت مصالح عسكرية
ودبـــلــومـــاســـيــة أمـــيــركـــيـــة لــكنّ
الـهـجمـات الـصاروخـيـة باتت أكـثر
نــدرة في األشــهــر األخــيــرة.ويـأتي
الـهجـوم اجلديد قـبل ثالثة أيام من
مـحـادثـات أميـركـيـة-عراقـيـة مـقرّر
إجــراؤهــا عــبــر اإلنــتــرنت بــســبب
فـيـروس كـورونـا فـي إطـار احلوار
االســتــراتــيـجـي الـرامـي إلى إعـادة
صـيـاغـة الـتـعـاون بـ الـبـلـدين وال

سيّما على الصعيد العسكري.

مـن كـــتل كــــبـــيــــرة . لـــكـن ال تـــوجـــد
ـسـتـشـارين مـعــلـومـات عن طـبـيـعـة ا
الـــذين يـــدعـــمـــون الـــوفـــد الـــعـــراقي
ـــــفـــــاوض في الـــــوقت الـــــذي دعت ا
مــصــادر ســيــاســيــة ان يــضم الــوفــد
شـخـصـيـات عـراقـيـة من ذوي اخلـبرة
حــتـى وان كــانــوا من خــارج الــطــاقم
احلـكومي احلديث) . لـكن السؤال هو
كـــيف ســيـــتــشـــكل الـــوفــد الـــعــراقي
لـلتفاوض واحلكومة حديثة التشكيل
ــا بــحـــسب مــراقب اتــصــلت به  ور
(الـزمــان) ان ال تـكـون مـلـمـة بـجـوانب
اسـاسـيـة مـهـمـة من الـوضع الـعـراقي
وحــاجــاته .. ودعــا الــنــائب الــسـابق
جــاسم مـحــمـد جـعــفـر الـبــيـاتي الى
(االســتـفــادة من الـفــريق الـتــفـاوضي
باحثات ب الـكي خالل ا بـحكومة  ا
ــقـرر ــتــحـدة والــعــراق ا الــواليــات ا
انــطالقــهــا مــنــتــصـف الــيــوم.  وقـال
الــبــيــاتي في تــصــريح إن (الــواليـات
ــتـــحــدة األمــريــكــيـــة مــصــرة عــلى ا
الــتــفـاوض مـع احلـكــومــة الـعــراقــيـة
وإعـادة تـرتـيب الـعالقـة بـ الـطـرف
بــعـد قــرار مــجـلس الــنـواب بــإخـراج
جـمـيع الـقـوات األجـنـبـية مـن البالد)
الفتا إلى إن (احلكومة العراقية عليها
أن تــشــرك األشـخــاص الـذين ابــرمـوا
االتــفـاق مع واشـنـطن عـام  2008 مع

فاوض).  الفريق العراقي ا

اإلسـرائـيلي ووكـالـة االستـخـبارات
ــركــزيــة األمــيــركــيــة.وأضــاف أن ا
احملـــكـــمــة الـــعـــلــيـــا أيّـــدت احلــكم
الــصـــادر بــحــقه والــذي "ســيــنــفّــذ

قريبا". 
وقُـتل سـليـمـاني الـذي كان يـترأس
ــكـــلّف عــمــلــيــات فــيـــلق الــقــدس ا
احلــــــــرس الـــــــثــــــــوري اإليــــــــراني
اخلـارجـية بـضـربة نـفّـذتهـا طـائرة
أمــيــركــيــة مــســيّـرة فـي بـغــداد في
كـــانـــون الـــثـــاني.وأصـــدرت إيــران
حـكما مشابها في شباط بحق أمير
رحــــــيـم بــــــور الــــــذي أديـن كــــــذلك
بـــالـــتــجـــسس لـــصـــالح الـــواليــات
ـتحدة والتـخطيط لبـيع معلومات ا
مــــتـــــعــــلّــــقــــة بــــبـــــرنــــامج إيــــران
الـنووي.وأعـلنت طـهران فـي كانون

{ طـهـران - ا ف ب:  أعـلـنت إيران
امس الـثالثاء أنها سـتعدم شخصا
أيّـــدت احملـــكــمـــة الـــعــلـــيـــا احلــكم
الــــصــــادر بــــحــــقّه بــــعــــدمــــا أدين
بـــالـــتــجـــسس لـــصـــالح الـــواليــات
ـتـحـدة وإسرائـيل عـبر مـسـاعدته ا
واشـنـطن عـلى اسـتهـداف اجلـنرال
ـتــحـدّث قــاسم ســلـيــمـاني.وأفــاد ا
بـاسم السـلطة الـقضـائية اإليـرانية
غـالم حـــســـ إســـمـــاعـــيـــلي خالل
مـؤتمـر صحـافي متـلفـز أن محـمود
مــوســوي مــجـد أدين بــالــتــجـسس
ـسـلــحـة اإليــرانـيـة عــلى الـقــوات ا
"وخـصــوصـا فـيـلق الـقـدس ومـكـان
تـواجـد وتـنقالت الـشـهيـد اجلـنرال
قـاسم سلـيمـاني" لقـاء مبـالغ كـبيرة
ـــــــوســـــــاد مـن كـل من جــــــــهـــــــاز ا
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اعـلنـت كتـلة نـيابـية ان مـجلس الـنواب
يـسعى لتـشكيل جلنـة نيابيـة مؤلفة من
جلـــنـــتـي األمن والـــدفـــاع والـــعالقـــات
ـتـابعـة احلـوار ب الـعراق اخلـارجـية 
ـتـحـدة فـيــمـا قـال خـبـيـر والــواليـات ا
ــفــاوضــات بــ الــعـراق قــانــوني ان ا
وامـريـكـا من صالحـيـة مـجـلس الوزراء
ورئـيس الـوزراء طـبـقـاً لـلـمادة  78 من
الـدســتـور الـتي جـعـلت رئـيس الـوزراء
ــبـــاشــر عن ـــســؤول الــتـــنــفـــيــذي ا ا
الـسياسـة العامـة للدولـة ولم تمنح هذه
الــصالحــيــة اليــة جــهــة أخــرى . وقـال
رئــيس كـتـلــة الـســنـد الـوطــني الـنـائب
أحــمـد األســدي خالل مـؤتــمـر صــحـفي
ــرتـقـب بـ بــغـداد امـس إن (احلـوار ا
وواشــنـــطن ســيــكــون عـــلى مــســتــوى
وزارتـي اخلــــارجـــــيــــة الـــــعــــراقـــــيــــة
واألمـريكـية) مـشددا عـلى انه (يجب أن
يـــبــنى عــلى أســـاس ثــابت وهــو قــرار
مـــجــلس الـــنــواب الـــقــاضـي بــإخــراج
الـقـوات األجـنبـيـة من العـراق). وبـشأن
اتــفــاقــيــة اإلطــار االســتــراتــيـجـي بـ
الـبـلـدين قـال أن (ذلـك أمـر آخـر تـتـحرك
بـشأنه اجلـهات اخملـتصـة في الوزارات
ـان ــعـنـيــة) مـضـيــفـا  أن (قـرار الــبـر ا
الـــقـــاضي بـــإخــراج جـــمـــيع الـــقــوات
األجـنبيـة من العراق ملـزم لذلك نطالب
ـكـلــفـة بـإجـراء احلـوار بـأن الــلـجـنـة ا
جتـعل من حفظ الـسيـادة وتطـبيق قرار
ـان هذا أسـاسًـا لـلحـوار) كـاشـفا الـبـر
عن (مــســاعٍ جملـلس الــنـواب لــتـشــكـيل

جلـنـة رقـابـيـة من جلـنـة األمـن والـدفاع
تابعة والـعالقات اخلارجية النيابيت 
احلـوار). لـكن للـخـبيـر الـقانـوني طارق
ان حـرب رأي آخـر يـسـتـبـعـد دور الـبـر
خـالل اجــراء احلـوار . وقــال حــرب في
تــعـلـيق تــلـقـته (الــزمـان) امس  إن (مـا
ســـيـــحـــصل بـــ الــعـــراق وامـــريـــكــا
مـفاوضـات من صالحيـة رئيس الوزراء
ومـجـلس الـوزراء طـبقـاً لـلـمادة  78من
الـدســتـور الـتي جـعـلت رئـيس الـوزراء
ــبـــاشــر عن ـــســؤول الــتـــنــفـــيــذي ا ا
الـسياسـة العامـة للدولـة ولم تمنح هذه
الـصالحـيـة الية جـهـة أخـرى) وتابع ان
ادة  80 من وجب ا (مـجلس الوزراء 
الــدسـتـور هــو أداة تـنـفــيـذ الـســيـاسـة
ـفاوضـات وما الـعـامة لـلدولـة كـما أن ا
ادة  4 مـن قانون يـتعلق بـها جعلـتها ا
ـعـاهـدات رقم  35 لـسـنـة 2015 عـقـد ا
مـن اختصاص مجـلس الوزراء وجعلت
ـــادة  5 مـن هـــذا الـــقــــانـــون رئـــيس ا
ـثالً عن جـمـهوريـة الـعراق). الـوزراء 
ومــضى حــرب قــائال انه (إذا مــا تـرتب
ــفــاوضـات عــقــد مـعــاهــدة بـ عــلى ا
صادقة والرفض الـعراق وامريكا فـإن ا
ــعـاهــدة ومـشــروع قـانـون ــسـودة ا
ــعـاهــدة يـعـود إلـى مـجـلـس الـنـواب ا
ادة طـبـقاً لـلـمادة  61 مـن الدسـتـور وا
ـــعـــاهـــدات)  17 مـن قـــانـــون عـــقــــد ا
مــــوضـــحـــا إن (مــــا ســـيـــحــــصل هـــو
مـفـاوضات فـقط لـذا فـإن كل ما يـتـعلق
بــــهـــا من صـالحـــيـــة رئــــيس الـــوزراء
ومجلس الوزراء وال صالحية لغيرهما
ـفاوضـ أو عددهم سـواء في حتـديد ا

أو كــيـــفــيــة الــتـــفــاوض أو مــواضــيع
الـــتـــفــاوض دســـتـــوريـــاً وقــانـــونـــيــاً
فاوضون ارتبـاطهم برئيس الوزراء فـا
دسـتورياً وقـانونياً). ورأى انه†(إذا ما
ـفـاوضات تـفـعيل الـقـانون رقم  في ا
ـعـاهـدة  52 لـسـنـة  2008 اخلـاص 
اتفاقية االطار االسترتيجي ب العراق
وأمـريـكا فـإن ذلك يقـدم الشيء الـكثـير
ذلك أن االتـفـاقـيـة لـيـسـت إال مـجـمـوعة
حـقـوق مـقـررة والـتـزامـات لـلـعـراق في
ذمـة أمريكـا ).واعلنت وزارة اخلـارجية
اسـتكمال التحـضيرات لبدء احلوار مع
اجلـانب االمريـكي اليوم االربـعاء. واكد
وزيــر اخلــارجــيــة فــؤاد حــســ خالل
لــقـائه الـســفـيـر االمـريــكي لـدى بـغـداد
مـاثـيـو تولـر ان (خـطـوة احلوار مـهـمة
وتـمــهـد لـتـأطـيـر الـعالقـات بـ بـغـداد
وواشــنــطن).و اشـارت تــقــاريـر الى ان
بـعض القوى السيـاسية حتاول اخراج
بـند االنـسحـاب االمريـكي الى اجلوالت
الـتـالـية من احلـوار  في سـعي اللـغائه
قابل من اجـندة احلوار فيما بعد. في ا
اكـــد حتـــالـف ســـائـــرون ان مـــوضــوع
خـروج القـوات االجنـبيـة من االولويات
ـتحدث باسم سائرون الـوطنية. وقال ا
ـان حــمـد الـله الــركـابي ان (قــرار الـبـر
مـلزم لـلحـكومـة)  وشدد عـلى (ضرورة
فاوض هذه ان يـبقي الفريق العراقي ا
احلــقـيـقــة نـصب عــيـنـيه في جــلـسـات
ان احلـوار). من جهة اخـرى يعقـد البر
الـيــوم جـلـسـة جـديـدة الـيـوم االربـعـاء
تـضمن جـدول أعمـالهـا التـصويت على
مـــشــروع قـــانـــون اإلقــتـــراض احملــلي

ــالي واخلـــارجي لــتــمـــويل الــعـــجــز ا
شروع التعديل الثاني والقراءة األولى 
لـقـانـون الـطـرق الـعـامة رقم  35 لـسـنة
ـياه  2002 وتـقـريـر جلـنـة الـزراعـة وا
واألهـوار بخـصوص تـسويق مـحصول
احلنطة ومناقشات عامة. وكان اجمللس
قـد نــاقش في جـلـسـته االعـتـيـاديـة اول
أمس تــقــريـر جلــنــة االزمـة الــنــيـابــيـة
بـخـصـوص جـائـحـة كـورونـا واجلـهود
ـاضـية عـبر دة ا الـتي بـذلتـهـا خالل ا
عــقــدهـا  13اجــتــمــاعـا. ووجـه رئـيس
اجملـلس محـمد احلـلبـوسي في مسـتهل
اجلـلسـة بـعقـد اجتـماع لـلجـنة الـزراعة
ثل من وزارتي ـياه واالهوار مع  وا
الــتـجــارة والـزراعـة اضــافـة الى االمن
الـوطـني ومشـاركة جلـنة االمن والـدفاع
ـنــاقـشـة مـشـكـلــة تـسـويق مـحـصـولي
احلـنطـة والشعـير وضـبط احلدود على
أن تـقدم جلنة الزراعة النيابية تقريرها
اخلــاص بـتــسـلم مــحـاصـيـل الـفالحـ
قـبلـة.كما لـعرضه في اعـمال اجلـلسـة ا
ان شـهدت اجللـسة توجـيه رئاسة الـبر
لـألمــانـــة الـــعـــامـــة جملـــلـس الـــنــواب
ـاليـة لـصرف رواتب ـخـاطبـة وزارة ا
الك ـتعـينـ ضمن حـركة ا ـوظـف ا ا
الدائم لعام 2019.وفـي مسار أخر علق
ـرجع الـديـني جـواد اخلالـصي بـشأن ا
اسـقاط تمثال ادوارد كـولستون خاطف
االحــرار الـسـود ونـاقـلــهم إلى امـريـكـا.
وكـــتـب  اخلـــالـــصي عـــلـى صـــفـــحـــته
الـشـخـصـيـة في تـويـتـر (بـعـد أكـثـر من
ثالثـة قـرون  إسـقـاط وتـدمـيـر تـمـثال
ادوارد كـــولـــســـتـــون خـــاطـف االحــرار

الـسود ونقلهم رقيقاً معذب إلى العالم
ـسـمى أمــريـكــا .. لـقـد احلــر اجلـديــد ا
اسـقـطـوه ونـسـفـوه في الـيم نـسـفـاً ثم
كــتــبــوا عـلـى تـمــثــال تــشـرشـل رئـيس
وزرائـهم في احلرب الثـانية ومـا بعدها
كـلـمة: كـان عنـصريـاً; وهو الـذي أشرف
ستـعمرات ومـنها الـعراق وقام عـلى ا
بــالـكــذب عـلى مــجـلـســهم بـصــدد نـفي
الـعلـمـاء بعـد ثورة الـعشـرين) متـسائال
(هل هـذه بـدايـة يـقـظـة حـقـيـقـيـة إلدانة
اجملـرمـ ضـد اإلنـسـانـيـة? ولـو كـانوا
ــقـراطـيـة وشـعـارات يـتــلـحـفـون بـالـد
حقوق اإلنسان لطي صفحة الرأسمالية
ــتـوحـشــة والـسـيـر نــحـو مـســتـقـبل ا
إنــسـان واحـد وواعـد حتت رحـمـة الـله
ورعاية اإلله البر الرحيم وفي ظل دينه

?( القو
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. وبـشـأن السـلطـة الـتنـفيـذية دعت
ـبادرة رئيس الوزراء الى (اتخاذ ا
قـــرارات جــريــئـــة واســتــثـــنــائــيــة
ـعاجلة االزمات اخلطـيرة) مشيرة
الـى ان (من بــــ هـــذه الــــقـــرارات
احلــفـاظ عــلى اســتـقاللــيـة الــقـرار
الـــــعــــراقـي وحتـــــقــــيـق مــــطـــــالب
ـشــروعـة وحتــديـد ــتـظــاهــرين ا ا
كاتب مـوعد لالنتخابات وتفكيك ا
االقـتـصـاديـة لالحـزاب والـفـصـائل
ـــســـلـــحــة واســـتـــعـــادة االمــوال ا
نـهـوبة وتـفـعيل دور ـسـروقـة وا ا
ــالــيـة وحتــريك ديــوان الــرقــابــة ا
ــالي جـــمــيع قــضـــايــا الــفـــســاد ا
ــيــلــيــشــيـات واالداري مــعــاجلــة ا
ــســلــحــة خــارج اطــار الــقــانــون ا
ـــهــجـــرين والـــنـــازحــ واعـــادة ا
وايـالء جــائــحــة كــورونــا اهــمــيــة
كـبـيرة) .وعن الـسلـطة الـتشـريعـية
بادرة مـجلس الـنواب  الى دعـت ا
ــهـمــة ومـنــهـا (اجنــاز الـقــوانـ ا
قــانـون االنـتـخــابـات بـعــد تـعـديـله
وتــــفــــعـــيـل جلـــنــــة الــــتـــعــــديالت
الـــــدســـــتـــــوريــــة وغـــــيـــــرهـــــا من
ــبـادرة .كــمـا اقــنـرحت ا الــقـوانــ
عــددا من الــنــقــاط امــام الــســلــطـة
الـقـضائـيـة من بيـنـها  تـفـعيل دور
االدعــاء الــعــام وانــشــاء مــحــكــمـة
مـتخصصـة بالفسـاد وغيرها). من
ـرجع الـديـني جــهـة اخـرى ابـدى ا
جـــواد اخلـــالــصـي عــدم قـــنـــاعــته
ـان بــالـوزراء الـذين مـنــحـهم الـبـر
الـثقة مؤخـرا. وكتب اخلالصي في
تـغـريده عـلى صفـحـته الشـخصـية

في تـويـتـر  انه (كـلمـا قـدّم الـشعب
أدلـة رفـضه لـلـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة
وبــعـشــرات من الـضــحـايــا كـلــمـا
أوغـل أزالمـــهــــا بــــالــــســـقــــوط في
مــــــهـــــاويــــــهـــــا واإلنـــــخــــــراط في
مـفـاسـدهـا) واضـاف (مـا األسـماء
ـــشــــوهـــة الـــتي قــــدمت إلتـــمـــام ا
ـعـلــبـة اال شـاهــد جـديـد الــوزارة ا
عــلى االنــتــكــاس والــفــشل الــذريع
الـذي يـدعو اجلـمـيع إلى التـساؤل
عـن ســــبـب االصـــــرار عــــلـى هــــذه
الـوجوه البائسـة احملترقة)بحسب
تـعـبـيـره مـتـسـائال (فـهل بـقي أمام
شـــعـــبـــنـــا من خـــيـــار اال اخلـــيــار
األول?).  وتـــــــــــوقـع الــــــــــكــــــــــاتـب
والــــســـيــــاسي اخملـــضــــرم حـــسن
الـعـلـوي نـزيل بـعـلـبـك انـتـهاء دور
ائـتالف الوطنـية اذا ما ابـتعد عنه
رئــــيـــسه ايــــاد عالوي ألي ســـبب
عـازيًا االمر الى انه البديل لعالوي
وانـه لم يفكر اي كائن ان ينافسه .
وقــال الـعــلـوي في رســالـة نــصـيـة
تـــلـــقــتـــهـــا (الـــزمــان ) امس  (اوال
البـــديل عن د .ايــاد ولـم يــفــكــر اي
كـائن ان يـنـافـسـه الن عـنـده عـراقة
تلك كارزما خاصة ونـضال وهو 
ـال يـقـيـده بـشـروطه) وال يـحــتـاج 
مــــضــــيـــفــــا انـه (رغم انــــتـــســــابه
االرسـتـقراطي فـقـد حافـظ الدكـتور

عـالوي على بغداديـته التي اعطته
شعبية). 

واســـتــدرك الــعـــلــوي بـــالــقــول (ال
نـــنــسى ان الـــرجل غـــيــر مـــتــفــرغ
بـالـكامل لـلعـمل كـكادر يـدور حوله
االتـباع) منـوها الى انه (لم يشكل
مــجـمــوعـة قــيـادة عــكس مـا فــعـله
اجلـــادرجي مـع جــمـــاعـــة االهــالي
والـشـيخ مـحـمـد مـهـدي كـبـة زعـيم
حــزب االسـتـقـالل ولـهـذا فــحـركـته
الـسياسية  قلقـة ولم تتسع شعبيا
ــجــرد ابــتــعـاده وســوف تــنــحل 

عنها ألي سبب).
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تــقـدمت جـبـهـة اإلنـقــاذ والـتـنـمـيـة
ـبـادرة سـيـاسـيـة الى الـرئـاسات
الــثالث ومـجــلس الـقــضـاء األعـلى
حتـت مـــســــمى مــــبــــادرة إنــــقـــاذ
تـــتــضـــمن حـــلــوال لالزمـــات الــتي
ـهـمات يـعـانـيـهـا العـراق وحتـدد ا
ــلـقــاة عـلى الــرئـاســات لـتــنـفــيـذ ا
ــبـادرة. وقــال اعالم اجلـبــهـة في ا
بـيان تلقته (الزمان) امس ان (هذه
ـبـادرة تأتي (إسـتكـمـاالً خلريـطة ا
الـطريق التي عرضتـها اجلبهة في
اضي  التي جاءت شـهر تشرين ا
تظاهرين معبرة عن جوهر ثورة ا
) موضـحـا ان (اجلبـهة الـسـلمـيـ
خـريطـة طريق مـحدثـة قدمت حتت
سـم مـبـادرة إنـقـاذ ارسـلـهـا رئـيس
جـبهة اإلنقاذ والتنـمية اسامة عبد
الـــعـــزيــز الـــنـــجــيـــفي الـى رئــيس
اجلـمـهـورية بـرهم صـالح ورئيس
مـجلس الوزراء مصـطفى الكاظمي
 ورئـيس مـجـلس الـنواب ومـحـمد
احلـــلـــبـــوسي  ورئـــيس مـــجـــلس
الـقضاء األعلى فائق زيدان).وتابع
الـبـيـان ان اجلـبهـة يـحـدوها األمل
ـــبــــادرة طـــريـــقـــا فـي ان ( جتـــد ا
لـتطبيق فقراتها مساهمة منها في
ـشـاكل لـصـالح تـفـكـيك األزمـات وا
حــلــول وطــنــيــة).وفــيــمــا يـتــعــلق
بـــرئــيس اجلـــمــهــوريـــة اقــتــرحت
ــــبـــــادرة تــــواصل تــــعـــــاونه مع ا
مـجـلس الـوزراء بـهـدف (تـصـحيح
ـتعثر) مـسار العمـلية السـياسية ا

اسامة النجيفي

ـاضيـة وامـرأتان خالل 48 سـاعـة ا
وفتاة.

هـجرين وكـشـفت وزارة الهـجـرة وا
تـفـاصـيل أول حـالـة إصـابـة مـؤكدة
بـفايروس كورونا امس الثالثاء في
مـخيم آشتي لـلنازح في مـحافظة
الـسليمانية  . وذكر مدير عام دائرة
شـــؤون الــفـــروع في الـــوزارة عــلي
عــبـاس جــهـاكــيــر في بـيــان تـلــقـته
(الـــزمـــان) امس انه ( اكـــتـــشــاف
حـالـة اصابـة بفـايروس كـورونا في
ـحـافـظة مـخـيم آشـتي لـلـنـازحـ 
الــســلــيــمــانــيــة إلمــرأة نــازحــة من
مـحافظـة صالح الدين - يثـرب تبلغ
مـن الـعـمر  49 ســنـة مـصـابـة بـداء
الــســكـري) مــبــيـنــا ان (عــدد افـراد
ـالمـسـ لـهـا 17 عــائــلـتــهـا 6  وا
بـــحـــسب الـــتـــقـــريـــر الـــصـــادر من
اجلــهـات اخملـتـصـة في احملـافـظـة).
واضــاف جــهــاكــيــر انه ( اتــخـاذ
نع التدابير واالجراءات الفورية وا
مـن الــــدخــــول واخلـــــروج من والى
اخملـــــيـم لــــلـــــحـــــد مـن انـــــتـــــشــــار
الــفـايـروس) مــوضـحــا انه (سـيـتم
ـتــواجـدين في تــزويـد الــنـازحــ ا
اخملـــيم جــمــيـــعــا والــبـــالغ عــددهم
 9328 فردا بالكمامات االضافية
من مــخـازن قـسم مـحـافـظـات اقـلـيم
كـــوردســتـــان الــتـــابع لـــلــوزارة في

مـــحــافــظـــة اربــيل  مـــؤكــدا انه 
قررة تـزويدهم باحلـصة الشهـرية ا
من الــسالت الـغــذائـيـة والــصـحـيـة

سؤول العسكري االمريكي  UI¡∫ رئيس حكومة اقليم كردستان يلتقي في اربيل ا

الــعـراقـيـة مـصـطــفى الـكـاظـمي الـذي
سـيـضـطـلع بـقـيـادة اجلـانب الـعراقي
ــفــاوضــات الــتي اخــتــلف فـي هـذه ا
ـــراقـــبــون عـــلى الـــســـيـــاســيـــون وا
تــسـمــيـتــهـا في حــ ذهـبـت جـهـات
حـكومية العتبارها حواراً قال اخرون
انـها مـفاوضـات حول قـضايـا محددة
مـن اجل اخلـروج بـاتـفـاقـيـة جـديدة 
غـيــر ان خـبـراء الـسـيـاسـة الـعـراقـيـة
اجـمعوا على ان االطـار االستراتيجي
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ـاليـة الـدكـتـور أسـعد   قـال مـدير عـام الـدائـرة اإلداريـة وا
غـنـي جـهــاد إن (الـوزارة وجــهت اجلـامــعـات بــاسـتــكـمـال
إجراءاتهـا أصوليا لـتحويل األجراء اليـومي واحملاضرين
الى عقـود وزارية) مـوضحـا أن (القـرار يشمل الـذين تمت

مباشرتهم لغاية 2019/12/31).
ومن جـهـة اخرى اكـمـلت اجلامـعـة الـتكـنـولوجـيـة اجراءات
االمتحـانات االلكتـرونية لـطلبـة الدراسات الـعليـا بناءا على
تـوجيـهـات وزارة الـتعـلـيم العـالي والـبـحث الـعلـمي و نـظرا

للظروف االستثنائية في ظل جائحة كورونا .
و اتــخــذت اجلــامــعــة خــطــوات فــعــالــة في تــفــعــيل نــظــام
االمـتحـانات االلـكترونـية والـذي يصب في مـصلحـة الطـلبة
ـكن ان تـنتج عـوقـات التي  وتـذلـيل كافـة الـصعـوبـات و ا

ارسـة هذا االمتحان الول مـرة على مستـوى التعليم عن 
في الـعـراق حـيـث اكـمـلت رئـاسـة اجلـامـعــة الـتـكـنـولـوجـيـة
بإقسـامها العـلميـة وكوادرها الـتدريسيـة كافة اسـتعدادها
الداء االمـتـحــان الـنـهـائي (االمــتـحـان االلـكـتــروني) لـطـلـبـة
الدراسـات العـليـا للـعام الدراسي 2019-2020 اعـتبارا
من 2020/6/14 فـي كـافـة االخــتـصــاصـات الــهـنــدسـيـة
والـعــلـمـيـة بــإعـتـمـاد  Google classroom و وضع
الية رصـينة تسهم في تسهيل اداء االمتحان الكترونيا من
نـصـة واالجـابـة على خالل وضع اسـئـلة  Demo عـلى ا
الحظـات واالسـتـفسـارات الـواردة منـهم كـما حتث كـافـة ا
اجلــامـعـة الــتـكــنـولـوجــيـة طــلـبـتــهـا االعـزاء الـى الـتـواصل
والسعي في اكـمال االمـتحانـات النهـائيـة وبصورة نـاجحة

لغرض االستفادة وعدم ضياع العام الدراسي عليهم .

طارق حرب

ـــا يــقـــدمــونه من واخملـــصــصــات (
جـهود عظيـمة البناء الـشعب ودعما
جلـهودهم واخلدمات الـتي قدموها)
ـاضيـة حيث  الدوام دة ا طـيلـة ا
ـنــاسـبـات بــاسـتــمـرار في جــمـيـع ا

والعطل.
واعـلـنت صحـة االقـليم عن تـسـجيل
12 اصابة جديدة بفايروس
كـورونـا في ادارة كـرمـيـان الـتـابـعـة
حملـافـظـة السـلـيـمـانيـة وهم تـسـعة
رجـــال وامــــرأتـــان وفـــتـــاة. وقـــال
مـــصــــدر ان (مـــصـــاب بـــفـــايـــروس
كــــورونـــا تـــوفى صــــبـــاح امس في
الــسـلـيــمـانـيــة يـبـلغ مـن الـعـمـر 76
عــامـا وارتـفع عـدد الـوفـيـات الى 7

حسن التميمي
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"بـالـتـأكـيـد ال أسـتـطيـع بأي حـال من
األحــوال دعـم الــرئــيـس تــرامب هــذا
الــعـام".وأضــاف "أنــا قـريـب جـداً من
جــو بــايــدن في اجملــال االجــتـمــاعي
سألـة السـياسيـة. لقد عـملت معه وا
. وهــــو اآلن ــــدة  35أو  40عـــــامــــاً
مــرشح وســأصــوت له".ولـم يــصـوت
بـــاول الـــذي يُــنـــظــر إلـــيه عـــلى أنه
جمهـوري معتدل لـصالح ترامب في
قـابـلة انتـخـابـات عام .2016وفي ا
دعم أيـــضــاً الـــقــادة الـــعـــســكـــريــ
األمريكـي الذين انـتقدوا ترامب في
األيـام األخيـرة.وقـال اجلـنـرال مارتن
ــبـــسـي رئـــيس هـــيـــئـــة األركــان د
ــشــتــركـة فـي عـهــد بــاراك أوبــامـا ا
لـشـبـكة "آي بـي سي" يـوم األحد إن

كـلــمـات الـرئــيس أضـرت بــالـعالقـات
بـــــــــ الـــــــــشـــــــــعـب األمـــــــــريــــــــــكي
واجلـــــيش.واتـــــهـم وزيـــــر الـــــدفــــاع
الـسـابق جـيـمس مـاتـيس األسـبـوع
ــاضـي تــرامب بــإذكــاء االنــقــســام ا
عـمــداَ قــائالً إنه "غـاضب ومــرعـوب"
مـن تـــــــــــــــعــــــــــــــامـل تـــــــــــــــرامـب مـع
االحـــتـــجــاجـــات.وقـــال تــرامـب عــلى
حسابه في تـويتر إن كـولن باول كان
"قــاسـيــا لـلــغـايــة وكـان مــسـؤوالً عن
تـورطــنـا في حــروب الـشـرق األوسط
الــــكـــارثـــيـــة" فـي إشـــارة إلى حـــرب
اخلـلـيج  1993-1990والـغـزو الـذي
ـتحـدة لـلعـراق عام قادتـه الواليـات ا
وتــــوجه بــــايـــدن أيــــضـــاً إلى.2003
تـويتـر ليـنـتقـد طريـقـة تعـامل ترامب
مع االحتجاجات قائالً إنه
"استخدم ( كلمته كرئيس)
بـشـكل صـريح لـلـتحـريض
عـلى الـعـنف وإذكـاء نـيران
الكراهية واالنقسام وإبعادنا
عن بـعضـنـا البـعض".أمـا وزيرة
اخلارجـية الـسابـقة كـوندولـيزا
رايس فـقــالت لـشــبـكـة "سي بي
إس" إنــهـــا تــرغب فـي أن يــقــوم
تــــرامب "بـــوضع الـــتـــغـــريـــدات
جـانـبـاً لـفـتـرة قـصـيـرة" وإجـراء

الـــرئـــيس تـــرامـب.ويـــأتي ذلك وسط
احتـجـاجات في جـمـيع أنحـاء البالد
ضـد الـعنـصـريـة ووحـشيـة الـشـرطة
أثـارهـا مـقــتل األمـريـكي ذي األصـول
األفريـقيـة جورج فلـويد بـعدمـا جثا
شـــرطي أبـــيـض عـــلى عــــنـــقه لـــدى
اعــــتــــقـــالـه من قــــبـل الـــشــــرطــــة في
مــيـنــيــابـولــيس في  25مـايــو/أيـار
اضي.ويوم األحـد تعهـد تسعة من ا
أصل  13من أعـضـاء مـجـلس مـديـنـة
تـظاهرين مينـيابـوليس أمام مـئات ا
بتفكـيك إدارة الشرطة احملـلية وبدالً
ـوذج جديد لـلسالمة من ذلك خلق "
العامة يحـافظ بالفعل على مـجتمعنا
".وفـي غــــضــــون ذلـك رفــــعت آمــــنــــاً
اإلجـراءات األمنـيـة في جـمـيع أنـحاء
ــــتـــحــــدة حــــيث بـــدأت الـــواليــــات ا
االضــــطــــرابــــات تــــتـــــراجع.وأنــــهت
نـيــويـورك حـظـر الــتـجـول الـذي دام
أسبوعاً تقـريباً وقال ترامب إنه أمر
احلرس الوطـني ببدء االنـسحاب من
واشـــنــطن الــعــاصـــمــة.وفي حــديــثه
لشبـكة "سي إن إن" األحـد قال باول
"لديـنا دسـتـور. وعلـينـا أن نتـبع هذا
الــدســـتـــور. وقـــد ابــتـــعـــد الـــرئــيس
عنه".وفي إشارة إلى الرئيس ترامب
تـقـاعد "إنه يـكذب في قال اجلـنـرال ا
أمــور ويــفـلـت مـنــهــا ألن الــنـاس لن
يـحــاسـبـوه".ورأى بــاول أيـضـاً أن
خطـاب الرئيس يـشكل خـطراً على
ــقـراطــيـة األمـريــكـيـة وفي الـد
إشـــــارة إلى االنـــــتـــــخـــــابـــــات
الرئاسية األمـريكية قال باول:
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وجـه وزيـــر اخلـــارجـــيــــة األمـــريـــكي
الـسـابق كــولن بـاول انـتـقـاداً حـاداً
لـتــعـامل الـرئـيـس دونـالـد تـرامب مع
ـنـاهـضـة لـلـعـنـصـريـة. ـظـاهــرات ا ا
وفي مقابـلة تلـفزيونـية قال باول إن
تـرامب ابـتــعـد عن الـدسـتـور. وخالل
ـقـابلـة أضـاف بـاول أنه سـيـصوت ا
قراطي جو بايدن في للمرشح الد
ـزمع إجـراؤها انتـخـابات الـرئـاسة ا
في نــــوفــــمــــبــــر/تـــشــــريـن الـــثــــاني
قـبل.ويـعد بـاول اجلـمهـوري الذي ا
شغل منصب رئيس األركان آخر من
يــــدين تــــعـــامـل تـــرامب مـع الـــوضع
ــــــا فـي ذلك الــــــراهن فـي الــــــبالد 
تـهـديـداته بـاسـتـخـدام اجليـش لقـمع
االحـــتــجــاجـــات.وفي تــغـــريــدة عــلى
تـويـتـر رد تــرامب عـلى تـصـريـحـات
باول بالقول إن "كولن باول متصلب
حقيقي.. كان مسؤوال عن دخولنا في
ــشــؤومـة حــروب الــشــرق األوسط ا
أعلن لـلتو أنه سـيدعم مـتصلـبا آخر
جو بـايدن.. ألم يـقل باول إن الـعراق
كــانت لـديه أســلــحـة دمــار شـامل? لم
تــكن لــديــهـم (أسـلــحــة دمــار شــامل)
لــكـنــنــا ذهـبــنــا إلى احلـرب".ووصف
ترامـب باول بـأنه شـخص "مـبالَغ في
تـــقــديــره".وانـــضم بــاول األمـــريــكي
الــوحــيــد ذو أصـول أفــريــقــيــة الـذي
شـغـل مـنـصب رئــيس هـيــئـة األركـان
ـشـتـركـة حتـى اآلن إلى قـائمـة من ا
سؤول العسكري السابق كبار ا
الــذيـن شــنــوا هــجــمــات الذعــة عــلى
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اكـد وزيـر النـفط احسـان عـبد اجلـبار أهـميـة أجنـاز مشـروع مصـفى كـربالء النـفطي
ـهمة في ـشاريع السـتراتيـجية ا ـتفق علـيه  عاداً اياه من ا وفق اخلطط والـبرنامج ا
ـوقع مــشـروع مـصــفى كـربالء الــنـفـطي قــطـاع الـتــصـفـيــة . جـاء ذلك خالل زيــارته 

حافظة كربالء وتفقده االعمال اجلارية.
وقــال عـبـد اجلــبـار في بــيـان تــلـقـته
ـقـاولة (الـزمـان) امس أن (الـشـركـة ا
أئـتالف الــشـركـات الـكــوريـة بـقـيـادة
هـــونــداي وبـــالــتـــعــاون مـع اجلــهــد
الــوطــني حـقــقت تــقــدمـاً كــبــيـراً في
أجنـاز االعــمـال اخملــطط لـهــا  الـتي
ـئة) ئـةبـا جتـاوزت أكثـر من  88بـا
معبراً عن (امـله في اجناز العمل في
قرر وتعويض وعد ا شروع قبل ا ا
فــتـرة الــتـوقــفـات الــتي حــصـلت في
وقـت ســـابق بـــســـبـب احلـــرب عـــلى
عـصـابــات داعش االرهـابي) مـؤكـداً
(حرص الوزارة على أستـمرار تنفيذ
شروع رغم الـتحديات االقـتصادية ا
ــالــيــة الـــتي تــواجه الــبالد بــعــد وا
انـــخــفــاض اســـعــار الـــنــفط   وذلك
الهــمـــيــته االقـــتــصــاديـــة بــتـــوفــيــر
ـشـتـقــات الـنـفـطـيـة بـجـودة عـالـيـة ا
سـتورد (يورو5)  والتـعـويض عن ا
مــنــهـا مــا يـوفــر الـعــمــلـة الــصـعــبـة
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وعـلى هامـش الزيـارة الـتـقى الـوزير
هدي رجعـية الشـيخ عبـد ا مثـل ا
الـــكـــربالئي  مـــســـتــعـــرضـــاً خــطط
الوزارة في تطويـر القطـاع النفطي 
ـحافـظ  كربالء نـصيف كمـا الـتقى 
جــاسم اخلــطـابي الــذي اشــاد بـدور
وزارة الــــنـــــفط فـي دعم الـــــقـــــطــــاع
اخلــدمي والـصــحي في احملــافــظـة 
فضالً عن جهودها وحرصها بتنفيذ
ـــصــفـى وفق اجلــدول وتـــشــغـــيل  ا
الزمـني  والـذي نأمل  في ان يـسهم
بـــتــــطــــويـــر الــــواقع االقــــتــــصـــادي
لــلــمــحــافــظـــة . فــيــمــا اكــد الــوزيــر

ــشـــروع  من وبــاء الـــعــامــلـــ في ا
كـورونـا مع التـأكـيـد عـلى أسـتـمرار
الـــعــمل وتــنـــفــيــذه وفق الـــبــرنــامج
اخملــــطـط له). واكــــد وزيــــر الــــنــــفط
احــسـان عــبــد اجلـبــار حــرصه عـلى
تــنــفـــيــذ جــمـــيع االلــتـــزامــات الــتي
قــطـــعــتـــهـــا احلــكـــومــة اجلـــديــدة 
بـخصـوص تـطـوير وتـنـمـية الـقـطاع
ــالــيـة الــنــفـطـي وزيـادة االيــرادات ا

تحققة. ا
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جــــاء ذلـك خالل مــــراســــيم اســــتالم
وتـــســـلـــيم احلـــقـــيـــبـــة الـــوزاريـــة 
ــدراء وبــحـــضــور وكالء الــوزارة وا
الــعــامــ لـــلــتــشــكـــيالت والــدوائــر
الــنــفــطــيــة . وقــال عــبــد اجلــبـار أن

(الــــوزارة حـــــقــــقت الـــــكــــثـــــيــــر من
ـــهـــمـــة عـــلى صـــعـــيــد االجنــازات ا
االنتـاج والتـصدير والـبنى الـتحـتية
ـنـصـرمـة عـلى الـرغم خالل الـفـتـرة ا
ـالـيـة واالقـتـصـادية  من الـظـروف ا
وأن الـــوزارة مــاضـــيــة فـي تــنـــفــيــذ
الـبـرنـامج احلـكـومي وخـطط تـنـفـيـذ
ــشـاريع الــتـطــويـريـة والــتـنــمـويـة ا
ــيـة بــالــتـعــاون مع الــشـركــات الــعـا
ــقــاولــة  مــشـيــداً في والــوطــنــيــة ا
الوقت نـفـسه باجلـهـد الوطـني الذي
لقاة سؤولية ا ستوى ا أثبت انه 
على عاتقه  وأن الـوزارة ملتزمة مع
ــصـــلــحــة ـــا يــحـــقق ا اجلـــمــيع و
الــوطــنـيــة). وأشــاد (بـجــهــود نـائب
رئيس الـوزراء لـشؤون الـطاقـة وزير

الــنـــفط االســـبق ثــامـــر الـــغــضـــبــان
وادارته احلـكـيـمــة لـلـقـطـاع الـنـفـطي
ـؤسسي ودوره في تـرسـيخ الـعـمل ا
وفي مــعــاجلــة وتــذلــيل الــكــثـيــر من
ـــشـــاكل الـــفــنـــيـــة واالداريـــة الــتي ا
نـظـراً لـكفـاءته واجـهـتـنـا في الـعـمل 
وخبرته الطويلة في القطاع النفطي
وتابع أن الغضبان  يعد قامة وطنية
تركت بصـماتهـا في تاريخ الصـناعة
وسـاهم  بـتطـويـر الـقـطاع الـنـفطـيـة 
الــنــفـطـي عـلـى مـدى فــتــرة أكــثـر من
أربـــعــة عـــقــود مـن الــعـــمل اخملــلص

واجلاد).
من جـانبه عـبـر نـائب رئـيس الوزراء
لشـؤون الـطاقـة وزيـر النـفط الـسابق
ثـامـر عـبـاس الـغـضبـان عـن سعـادته

اســتــعــداد الــوزارة لــدعم احملــافــظـة
وخـصوصـاً في الـقـطاعـات اخلـدمـية
واالجــتـــمـــاعـــيــة والـــصـــحــيـــة وفق
ــتـاحــة  مـؤكــداً عـلى االمــكـانــيـات ا
ـــصـــفى في هـــذه اهــــمـــيـــة وجـــود ا
ؤثر  في قدسة  ودوره ا احملافظة ا
التنميـة الوطنية واالقـتصادية. واكد
ـشـاريع الـنـفـطـية مـديـر عـام شركـة ا
محـمود عـباس (اهـميـة مشـروع بناء
ـصــفى في  رفـد مــنـظـومــة الـطـاقـة ا
الــكـهــربـائــيـة  عــبـر تــزويـد مــحـطـة
ـزمع كـهــربـاء اخلـيـرات بــالـوقـود وا
تـنفـيـذها من قـبل الـشـركات الـكـورية
ـنـظومـة بـطـاقة 1200 والـتي ترفـد ا
مـيــكـاواط). واكــد  مـديـر عــام شـركـة
مصافي الـوسط  عائد جـابر. (تنـفيذ
الكـــات بــــرنـــامـج أعـــداد وتـــدريـب ا
الــوطـنـيــة في كـافــة االخـتــصـاصـات
الــفــنــيـــة والــهــنــدســـيــة وغــيــرهــا 
بـــالــتـــعــاون مع ائـــتالف الـــشــركــات
الــكـوريـة بــهـدف أنــاطـة مـســؤولـيـة
ــــــصـــــــفـى وأســــــتـالمـه وفق أدارة ا
تحدث البرنامج اخملـطط له). وقال ا
بــــإسـم الــــوزارة عــــاصم جــــهــــاد أن
ــصــفى يــنــتج الــبــنــزين الــعـادي (ا
ووقود الطائرات  والكاز  واحملسن
والـنـفط االبـيض والـكـبـريت الـصـلب
والــغـــاز الـــســـائل وقـــار الـــتـــبــلـــيط
ــنـتــجـات الــصـنــاعي وغــيـرهــا من ا
واصفات قياسية اوربية النفطية و
ية). وحول االجراءات االحترازية عا
لــلـوزارة لــلـوقـايــة من وبــاء كـورونـا
اوضح جهاد ان (الوزارة وبـالتعاون
ــقــاولـــة قــد أتــخــذت مـع الــشــركـــة ا
اجــراءات صـحــيـة صــارمـة حلــمـايـة

بـتـولى أحـد أبـنـاء الـقـطـاع الـنـفـطي
البـررة مسـؤوليـة أدارة هذه الوزارة
ــهـمــة الــتي تـرفــد مــوازنـة الــدولـة ا
ـئـة  وانه يـتوسم بـأكثـر من  95 با
خــيــراً بــالــوزيــر اجلــديــد لــتــنــفــيـذ
الـبــرامج واخلـطط الــتي تـهـدف الى
الـنهـوض بـالـقطـاع الـنـفـطي  فضالً
عن تـعـزيـز دور الـعراق فـي االسواق
ــيـــة  مــؤكـــدا انه عــمـل عــلى الـــعـــا
ؤسسي  وبـتطوير ترسيخ العـمل ا
الــعــامــلــ والــنــهــوض بــقــطــاعـات
االسـتــخـراج والـتـصـفــيـة والـتـوزيع
وغـــيـــرهــا  وأنـه عــمـل عــلـى أعــادة
عضوية العراق في منظمة الشفافية
الدولية  وفي تعزيز دور العراق في

صدرة للنفط أوبك. منظمة الدول ا

كولن باول

ــشـاريع الـشـبــابـيـة الـتي لـنـجـاح ا
سـيـتم تــنـفـيـذهـا حتـت خـيـمـة هـذا
ـــشـــروع ضــمـن مــبـــادرة الـــبــنك ا
شاريع ركـزي العراقي لـتمـويل ا ا
ــتــوســطــة). وشــدد الــصــغــيــرة وا
الـــــوزيــــر عـــــلـى (ضــــرورة فـــــسح
الـفـرصـة أمـام الـشبـاب لـيـسـاهـموا
شروع بصفة مطورين بهدف في ا
تـطـويـر مـهـاراتـهم وضـمـان جنـاح
مــشـــاريـــعــهم. كـــمـــا وجه الــســـيــد
الـوزيــر بـتـشـكــيل جلـنـة قــانـونـيـة
وفــنــيـة بــرئــاســة الــوكـيل اإلداري
ــنـــسق الـــعــام لـــلـــوزارة وتــضـم ا
لـلــمـشــروع والـدائـرة الــقـانــونـيـة
ــــركـــزي ــــثـــلــــ عن الــــبــــنك ا و
ـعنـيـة تـتـولى دراسة ـصـارف ا وا
ـسارات ـشروع ورسم ا تفـاصيل ا
الـسـلـيمـة من خالل حتـديـد اآللـيات
ـناسبـة القـابلة لـلتـطبـيق  بهدف ا
ـشــاريع وحــقـوق ضـمــان جنــاح ا

جميع األطراف).

ــثـلـه من اهـمــيــة في تــوفــيـر ــا 
ـزيـد من فـرص الـعمـل وفق رؤية ا
تـنمـوية مـختـلفـة تهـدف الى  خلق
انـشطـة اقتـصـادية مـتنـوعة تـسهم
ـيـزات في ردم الــفـجـوات وتـعـزز ا
ــكـانـيــة لـكل مــنـطــقـة من مــنـاطق ا
ــــهم في الـــبالد فــــضال عن دوره ا
تـعـزيـز مـكـانـة الـقـطـاع اخلاص في
التنمية. جـاء ذلك خالل لقاء السيد
ــركـزي ــمــثــلي الــبــنـك ا الــوزيــر 
العراقي وعدد من مصارف القطاع
اخلـــاص والـــشـــركـــة الـــعـــراقـــيـــة
ــصــرفــيــة بــحــضـور لــلــكــفــاالت ا
السـيدين وكيـلي الوزارة والـسيدة
مـدير عـام الدائـرة الـقانـونيـة فيـها.
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس انه
(جــرى خالل االجـتــمــاع مـنــاقــشـة
اخلــطـــوات الــســـابــقـــة والالحـــقــة
ـشروع الوطني لتشغيل تعلقة با ا
الـشـبـاب وفق اآللـيــات الـقـانـونـيـة
واإلداريــة الــســلــيــمــة الــضــامــنــة

لــلـتــحـقــيق االبــتـدائـي في قـضــايـا
الـفـسـاد اإلداري) فـيـمـا سـيـتـنـاول
احملور الثـاني الذي سيـقدمه عمار
مـزهـر الـقـرغــولي (إجـراءات هـيـئـة
الــنـزاهــة الــتــحــقــيــقــيــة .. حتـلــيلُ
جتـربـةٍ). وسـيـكـون انـعـقـاد الـنـدوة
في الساعة التاسعة مساءً من  يوم
ــوافـق ١٠ حــزيـران غــد األربــعـاء ا
نصة اإللكترونيَّة. اجلاري وعلى ا
ـيَّة تـهدف إلى يُشـارُ إلى أنَّ األكاد
إيــجـــاد نـــظــام تـــدريــبـي وتــعـــلــيم
إبــــــداعـي شــــــامل يُـــــــبــــــنَى عــــــلى
ـة احــتــيــاجــات اجلــهــات الــرقــابــيـَّ
ويسهمُ في احلد من ظاهرة الفساد
هارات من خالل تطوير القدرات وا
ــة الــتـي تــنـــهضُ بـــواقع الــرقـــابـــيـَّ
سـات وتــخـدمُ األهـداف الـتي ــؤسـَّ ا

تصبو إليها.
واكـد وزيـر الـتـخـطـيـط خـالـد بـتّال
الــــنـــــجم الــــيـــــوم األحــــد دعــــمه
للمشروع الوطني لتشغيل الشباب
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نـــظــراً إلجــراءات احلـــظــر بـــســبب
مـــــخــــاطــــر فـــــايــــروس كــــورونــــا
واسـتثـماراً لـلمـنصـات الرقمـيَّة في
ة وورش إقــامـة الـدورات الـتـدريـبـيـَّ
ـؤتمـرات العـلمـيَّة لـنشر الـعمل وا
ثقافة الـنزاهة والشفـافية واحلفاظ
ـيَّة ـال الـعام بـادرت األكـاد عـلى ا
ـكافحـة الفساد فـي هيئة العـراقيَّة 
ة وبـإشـراف من الـنـزاهـة االحتـاديـَّ
مــديـرهــا الــعـام  (د. بــاسم عــلـوان
طــعــمـة الــعــقــابي) بــإعــداد بـرامج
ة في مـجـال نـشر ونـشـاطـات عـلـمـيـَّ
ثـقـافـة الـنزاهـة ومـكـافحـة الـفـساد.
وبالتعاون مع اجلـامعة العراقيَّة -
ية ة  القـانون سـتعـقد االكـاد كـليـَّ
ندوة عـلـمـيـة مـتخـصـصـة بـعـنوان
(الـتــحـقـيق في قــضـايـا الــفـسـاد -
اآللــــيـــات والـــصــــعـــوبــــات) عـــبـــر
محورين: األول يقدمه محمد حميد
ة عـبـد يـتـنـاول (األصـول الـقـانـونـيـَّ

WO½Ëd²J ù« WL u(«  UOMIð dL¦² ð œU H « W× UJ  WO1œU √

“U¹—…∫ وزير النفط خالل زيارته مصفى كربالء

WOÐU³A « l¹—UALK  WLzö*« W¾O³ « dO u²  WM' qOJA²Ð tÒłu¹ jOD ² «

بغداد

ÎUO «cſ w³FA «Ë Íu³ M «

ÍbO³F « WFÐ«—

بغداد
wðUM  ÊU½bŽ

 öJA* qŠ W «b² *« WOLM² «
اضية من تاريخ العراق ودول أخرى  يجد ان بعض الذي يـقرأ العقود االربعة ا
فـاهيم الـتي نضحـها الـفكـر االنسـاني و التي كـانت سائـدة ما قـبل نصف قرن ا
ستقلة لم تعد كافية لالجابة كالتـنمية االقتصادية او التنمية الشاملة او الـتنمية ا
عـلى الــتـحــديـات الــتي تـواجه االنــسـان واجملــتـمع والــدولـة  وهي مــشـكالت في
ـعنى اخذ الترابط والتشابك ب اجلانب االقـتصادي ومناحي احلياة االخرى . 
مشـكالت احلياة شكال اكثر تأثيرا سلبيا واكثر  تعقيدا من ذي قبل والذي جعل
ايضا الـترابط والتشـابك ب النـظريات االنسـانية (احللـول) يأخذ مفـهوما جديدا
ستقبل  لكي تـكون قادرة على معـاجلة مشكالت الواقع الـذي يستجيب لـقراءة ا
قـبلـة . ولذلك قـتـرن بتـلبـية حـاجـات االجيـال ا ـعنى تـلـبيـة حاجـات احلاضـر  ا
سـتقبل يشـمل جوانب احلياة االقـتصادية ظهر مـفهوم  جـديد لبنـاء احلاضر  وا
ستدامة  الذي تبنته العديد من دول واالجتمـاعية والبيئية  هو  مفهوم التنـمية ا
عنـى ان اهداف الدولة وفق ائـها .  العـالم منذ قـرابة اربعـة عقود في حتـقيق ا
سـتدامـة  فلم تعـد التـنميـة تعـني حتقيق فـهوم شكـلت مؤشـرات للتـنمـية ا هذا ا
ـا زيادة الـدخل احلقـيقي وتـوفيـر فرص الـعمل و اقـتصـادي عالي وا معـدالت 
ومعـاجلة البطالـة وتزايد نصـيب االستثمار وحتـس مستـوى االستهالك الفردي
واجملتمـعي وحتقيق الرفـاهية االقتـصادية  كما لم يـعد مفهـوم التنمـية محصورا
ـا تأم ناسب وا في تطـوير التـعليم والـصحـة وتأم الـسكن الالئق بـالسعـر ا
الرعـاية الوقائيـة التي من شأنهـا ان تزيد من تمـك االفراد  وفِي حتس االمن
شـاركة سـاواة ب الـنـاس وفِي ا اجملـتـمعي وفِي حتـقـيق العـدالة االجـتـماعـيـة وا
الشـعبـية في صـنع القـرارات واتخـاذهـا . فضال عن ذلك أصـبح للـتنـميـة اهداف
ساحة اخلضراء اء والهواء والتـربة) وتوسيع ا بيئـية كنظافة البيـئة من التلوث( ا
واردالـبـيولـوجيـة واالنـظمـة الـداعمـة للـحـياة . ولـتـحقـيق تلك في الـبالد وحـمايـة ا
االهـداف البـد من تـوفــر مـسـتـلـزمـات ( وسـائل واجـراءات) ابـرزهـا اوال إزالـة مـا
يعيق تـلك االهداف ذات الصبغة السيـاسية واالقتصادية واالجتـماعية والثقافية 
تـوسطة ترابـطة الـقصيـرة وا ديـاتهـا ا ثـانيـا اعتمـاد استـراتيجـية لـهذه التـنمـية 
والـطـويـلـة الـتي تـدمـج بـ تـلك االهـداف ثـالـثـا االسـتــخـدام الـعـقالني والـرشـيـد
ـا يضمن تلبـية حاجات اجليل احلـاضر واالجيال الالحقة للـموارد االقتصادية 
عرفـة بوصـفها ( فـعل انساني يـولده عـقل االنسان كـموجود  رابعـا استخـدام ا
علومـاتية واالتصاالتيـة  وتوظيفها في متراكم ومـنظم ) وبآلياتهـا التكنولـوجية وا
بـنـاء احليـاة  وخـامسـا وجود نـظـام سيـاسي يـقود الـبالد مـؤمن بـهذه الـتـنمـية 
وبيئـة داخلية مالئـمة وبيئـة خارجية اقلـيمية ودولـية متعـاونة  .. وعلى اساس تلك
سـتـدامـة تـمكـنت الـعـديـد من الدول الـنـامـيـة حتقـيق اهـدافـها فـاهـيم لـلـتنـمـيـة ا ا
ـتـقـدمـة كـالـصـ ومــالـيـزيـا وسـنـغـافـورة .. ومـا يـتـعـلق والـلــحـاق بـركب الـدول ا
بـالــعـراق فــمـا  بــنـاءه عــلى مـســتـوى االنــسـان واجملــتـمـع والـدولــة اقـتــصـاديـا
واجـتمـاعيـا وعسـكريـا منـذ تشـكيل الـدولة الـعراقـية  تـدميره واصـبح شيـئا من
اضية السبـاب كثيرة ابرزها احلروب الداخلية ( اضي بـخاصة خالل العقود ا ا
كـحـرب الـشـمــال) واخلـارجـيـة  (كـاحلــرب الـعـراقـيـةااليـرانــيـة) ثم احلـصـار  في
اضي والـعدوانـات العـسكريـة االمريـكيـة البـريطـانيـة ثم الغزو تـسعـينـات القـرن ا
عـام   2003الـذي دمـر القـدرات بـخـاصـة االقتـصـاديـة والعـسـكـريـة وجعل الـبـيـئة
ملـوثة بـخـاصة في جـنـوب البالد الـذي اصبح بـؤرة لالمـراض اخلطـيـرة بخـاصة
الـسـرطـان وغـيـره  وكذلـك السـيـاسـات الالحـقـة الـتي قـادت الى احلـرب االهـلـية
ـشكالت االقتصادية والـسياسية واالمنيـة واالجتماعية والـبيئية  واخيرا وتفاقم ا
زيـد مـن تفـاقم اجلـائـحـة كـورونـا وانـهـيـار اسـعـار النـفـط اخلام الـذي ادى الـى ا
ــسـافـة تــطـول وتــبـتــعـد بـ مـشـكـالت الـبالد وويالت الــشـعب  كل ذلـك جـعل ا
ـستـلزمات ـتلك ا ـستـدامة .. بـالرغم من ان الـعراق  اوضاع الـعراق والتـنمـية ا
اليةخلوض غمار هـذه التنمية  اذا ما اسـتخدمت صحيحا البشـرية والطبيعيـة وا
.  وعلى اسـاس ما تقـدم فإن الفـرصة الزالت موجـودة امام العـراق اذا ما امتلك
تمثلة في اآلتي : ارادة هذه التـنمية وتخلص من معوقات وتهديدات هذه التنمية ا
ـالي بوصفه الـوجه االخر لالرهاب  بـخاصة من اوال محـاربة الفـساد االداري وا
خالل وجود بـنـيـة الـكـترونـيـة مـفـتاحـهـا احلـكـومـة االلكـتـرونـيـة  ثانـيـا خـلق بـيـئة
سـياسـيـة وأمـنـيـة مـسـتـقـرة وتنـامي سـيـاق سـيـاسي  يـسـتـنـد الى آلـيـات احلـرية
قـراطية والـعدالـة االجتمـاعية  ثـالثـا تنامي نـظم تشريـعيـة مؤسسـية وحكم والد
ـاليـة  رابـعا اعـتـماد سـائـلة والـقـانون بـخـاصة الـنـظم ا يـقوم عـلى الـشفـافـيـة وا
ـتوسـطـة والطـويلـة النـتاج هـذه التـنـميـة  خامـسا ديـاته القـصـيرة وا الـتخـطيـط 
ا ينسجم مع هذه التـنمية سادسا تنويع اعادة هـيكلة مؤسسات الدولـة 
ـا يــجـعل قـطـاع الــنـفط اخلـام خـادمـا الـبـيـئــة االقـتـصـاديـة 
القتـصاد زراعي صناعي نشيط ومتنوع يعتمد على القطاع
توسطة . سادسا اخلاص وداعـما للمشاريع الصغـيرة وا
تكـثيف اجلهود احمللية والدوليـة لتنظيف البالد من التلوث

البيئي بكافة عناصره  بخاصة في جنوب العراق .

ـفكـر السـعـودي د. عبـد الله الـغـذامي بالـسوقي الى الـعـادات والتـقالـيد يـشيـر ا
الشـعـبـيـة ضمـن طروحـات كـتـابه "الـثـقافـة الـتـلـفزيـونـيـة.. سـقوط الـنـخـبـة وبروز
الـشعـبي"{ مـسـتـشـهـدا بـنـمـاذج من سـلـوكيـات ذوقـيـة مـتـدنـيـة يـدرجـهـا ضمن
الـفلـكـلـور الـشـعـبي مـنـاظـرا بـ رفعـة الـعـلم واالدب والـفن عـلى أنـهـا نـخـبـوية

تتحول الى سوقية في ما لو  تداولها شعبيا.
هـذا الـتنـاظـر االجتـمـاعي ب "الـنـخـبوي / الـشـعبي" ال يـعـد رديفـا لـ "الـرفيع /
ــيـدانـيـة; ألن الـ " – Bob Art الـفن الـشــعـبي" بـحـسب الــوضـيع" بـالــقـيـاسـات ا
ـة والـقـصص واحلـكـايات ـيـة "ويكـيـبـيـديـا" يعـني: "الـفـنـون الـقد ـوسوعـة الـعـا ا
نحصـرة ضمن عادات وتـقاليد مـجموعة سـكانيـة معينـة في بلد ما واألساطيـر ا
يـضـيف كل جيـل جديـدا إليـهـا أو يحـذف مـنهـا" أين الـوضاعـة في مـا يصـفون!?
بـيـنـمـا وصف د. عـبـد الـله الـغـذامـي في الـصـفـحة  54 من الـكـتـاب كـاريـكـاتـيرا
نــشـرته جـريــدة "اجلـزيـرة" في عــددهـا لـيـوم  3ايـلـول  2003 يـشــيـر الى: "الـذوق
تدني الذي يسحق العلم واالدب والفن" وأنا أجد أن األداءات الشعبية.. من فن ا
وأدب وعلم.. حـتى لـو إنـحط العـلم الى درك اخلـرافـة.. إذا أخذت مـداهـا لن تـثلم
ـتـبنـياته ـكتـفي بـذاته والقـادر عـلى إقنـاع الـناس  رصـانة الـنـخبـوي الـصمـد ا

رونة ترفع احلدود الفاصلة ب النخبوي والشعبي. متدفقا 
وكلـما تـقدم الـعلم نـازال من أبراج الـقرون الـوسطى الـعاجـية الى الـتسـكع على

قاهي الشعبية تماهت احلضارة مع اجملال احليوي للمجتمع. أرصفة ا
فكل قـيمة تـستـوفي عنـاصر وجودهـا يصـبح لها تـمثـيل واضح وحدود ريـاضية
فـهـوم الـقـيـمة وهي: بـينـة تـلـزمـنـا بـعدم إغـفـالـهـا وفق الـتـعريف اإلصـطالحـي 
ٍ يصبح عـطى معـ "اخلاصـيّة التي جتـعل الشيء مـرغوباً فـيه" وبتـوفر الرغـبة 

ذا قيمة سواء أكان نخبويا رفيعا أم شعبيا بسيطا!
وفي الـصفحة  75من كتـاب "الثقافة الـتلفزيـونية.. سقـوط النخبـة وبروز الشعبي"
نـوه د. عـبـد الـله الــغـذامي بـأن "ثـقـافـي / تـفـاهي" نـظـيــر لـ "نـخـبـوي / شـعـبي"
وبالـتالي يرى الشعبي تافها في ح لو طـبقنا رؤية "سوسيولوجية  –إجتماعية"
على التـقاليد العراقية سـنجد في هوسات اجلنوب وجوبـي الغربية ودبكة الكرد
ـبـكي" في االفراح واالحـزان تـتكـامل كـجزء من ـضحك ا تـعـبيـراً عن "دراما  –ا

منظومة لغوية وموسيقية ورياضية راقصة برفعة مشرفة.
وفي الفـلكلور السـعودي ثمة أزياء ورقـصات ومعزوفـات أصيلة مثل: "الـبيشانة"
و"التـعشيـر" و"الرديح" و"السـواني" و"القزوعي" و"اجملـرور" و"السامـري" ولعبة الـ
لك.. "سيجـة" والـ "عرضة" بنوعيهـا اجلنوبية والنجديـة التي يشارك بها جاللة ا

سنويا.
ــكـنـنـا ان نـذكـر جـردا بـتــراثـهـا الـرفـيع الـذي يـدرس الـعـالم كـله.. قـارة قـارة 
عـنى إنـتشـاله منـهجـيا من شـعـبيـته مع احلفـاظ على ـيا في اجلـامعـات..  أكـاد
بنيته األصيلة  Original لـيتحول الى نخبوي من دون أن يتنكر

لبساطته.
فـكـرٍ كـبـيرٍ كـالـغـذامي لـكـنني ال أفـنـد مـا ورد في كـتـابٍ 

أحتفظ على إعتبار الشعبي تفاهي!
ركز الثقافي العربي { صدرت الطبعة الثانية عن ا
غرب / لبنان 2005 ا

ية مكافحة الفساد مبنى أكاد
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مــــــــــحـــــــــــادثــــــــــة مـع الــــــــــشــــــــــعـب
األمـريـكي.وأوضـحت "لن يـتـفق
اجلــمــيـع مع أي رئــيس مع
هذا الـرئيس ولـكن عليك
الـــــــتــــــحــــــدث إلـى كل
أمــــريـــكـي ولـــيس
فـــقط إلى أولـــئك
الــــــــــذيـن قـــــــــد

يتفقون معك".



ـا يجـري فيـها بـ فتـرة وأخرى تـشهـد أميـركا عـلى ما نـتذكـر أحداث مـشابـهة 
اآلن وجـمـيع هـذه االحـداث او مـجـلّـهـا هي بـسـبب سـيـاسـة الـتـمـيـيـز الـعـنـصري
ـرة جنـد أن مــا يـحـصل يــتـمـيـز ــعـروفـة في هــذا الـبـلــد. اال ان اجلـديـد هــذه ا ا
ـتعـدد الرؤى ذلك  فـالتـظاهرات بظـواهر غـير مـسبـوقة كمـا اوصل لـنا االعالم ا
كانت عنيفة جدا والرد عليها من قبل السلطات كان اشد بطشا وفتكا بالشعب 
دن والواليات واحدة تلو االخرى حتى وصلت الى واشنطن العاصمة ا أثـار ا
ـوقف اكـثـر تـعـقـيـدا وصـعـوبـة في ايـجـاد احلـلول ـا جـعل ا (الـهـادئـة) سـابقـا 
والـتـفـاوض من الـدولة ومـسـؤولـيـهـا مع االهالي الـذين يـبـدون أن ال قـائـد لهم وال
زعيم يـترأس حركاتهم وتوجيه الناس لفـعل االفضل لزيادة اوار احلرب الشعبية
ـسـنـا شــدة وصـبـر وعـدم تـهـاون من قـبل ـتـهـالـكـة المـيــركـا . هـنـا  مع االدارة ا
ا ـتظـاهـرين فـيمـا يـقف امامـه جبـروت الـسلـطـة الـغاشـمـة االميـريـكـية الـتي طـا ا
أركـــعـت الــشـــعـــوب واال والـــدول الى ارادتـــهـــا ..وان ســعـــة االحـــتـــجـــاجــات
والـتظـاهـرات في واليـات ومـدن امـريكـيـة رئـيـسـية ومـهـمـة كـالـعاصـمـة ونـيـويورك
ونـيـوجـرسي وغـيـرهـا . كـمــا شـارك الـبـيض مع الـسـود والـقـومـيـات االخـرى مع
ـتـظاهـرين الـذين بدؤوا االمـيـركيـ االصـليـ مع شـدة كبـيـرة بالـعـنف من قبل ا
رافق احلـيوية للـدولة وتبعـها عملـيات اعتداء وسـرقة ونهب وحرق الهجـوم على ا
احملال التجارية للمـنشأت احلكوميـة والياتها وسيارات الـشرطة لتطال بـعد ذلك 
ا حدث قبل سن . رة كانت الشدة واالتساع اكبر  االهلية وغيرها لكن هذه ا
ان شـدة االصـرار الشـعـبي وحتديـهم لـلسـلـطات وانـدفـاعهم الـشـديد ضـد اوامر
اجلهات الـرسمية واالمـنية ومنـها الشـرطة االميركـية التي عهـد عنها شـدة كبيرة
في تنـفيذ االوامر وقوة وبطش وشراسة شديدة بـالناس عند تنفيذ االوامر . ومن
ذلك رفض وعــدم الــتـزام بــحـظــر الــتـجــول الـذي اقــرته الــسـلــطــات وغـيــرهـا من
االجراءات والـتعـلـيمـات .. حتـى ان حجم االضـطرابـات والـعنف الـذي صـاحبـها
بـرزت حــالـة الـسـطــو والـسـرقـة وعـلـى طـريـقـة مـا يــحب الـعـرقـيــون ان يـسـمـوهـا
ــرافق بــقــسـوة وشــراســة ونــشـر (احلــواسم وعــلي بــابــا )  والــتي طــالت كل ا

للفوضى العارمة من شرائح مختلفة في اجملتمع االمريكي..
تـحده التي رة في مـجتمع يـعد متـحضر مثـل الواليات ا فـاجأة حصلـت هذه ا ا
يـعتـبـرها الـكثـيـرين بلـد احلضـارة والتـقـدم والنـظام والـقـانون .. فـبات مـؤكدا ان
الـذي يـحــدث في حـقـيــقـته لـيـس مـوضـوع وفـاة مــواطن امـيـركـي زجني عـلى يـد
مـواطن امــيـركي ابـيض يــرتـدي مالبس الـدولــة والـشـرطـة الــتي حتـصـنه من اي
شخص ..أألمـر االن اعمق واخـطـر واكبـر واوسع .. االمر نـظام مـجتـمعي إنـهار
وصرخ اجلـمـيع خارج امـيـركا انـظـروا لقـد فـشل النـظام بـسـرعة في هـذا الـبلـد 
الرأسـمالي في حتقيق العدالة وتوفير فـرص العمل للجميع . وطاف على السطح
ان النـظام الرسـامالي لم يـحقق الـعدالة في تـوظيف كل ابـنائه فـانتشـرت البـطالة
عـدالت عالية جـدا على دولتهم لـوءة باحلقد و ـواطن  والفـقر وباتت صدور ا
ا جـعل كل النـاس تنـزل الى الشوارع  ا حـقق االنفـجار من اول غـلطـة  .. 
ـتظـاهرين ان لم تـطـالب بحـقـوقهـا بل باتت تـطـالب بحـقـوق االخرين  مـا اعلـنه ا
واحملـتـجـ في الـعـلن واخلـفـاء اثـبـتت حـكـومـة امـيـركـا عـدم قـدرتـهـا بـالـتـصـدي
دن واجملتـمعات حتى وصـلت الى االرقام اخمليفة لكـورونا كوباء تـفشى في كل ا
جدا في بـلد كان ملجأ لكل الشعوب عند حـاجتهم للتداوي والتطبب من اي حالة
مرضـية ... والبـد ان نشـير ان حالالت كورونـا والى اليـوم في تصـاعد كـبير في
هذه االميركا.ان ماحدث ويحدث االن في اميركا  هو نتيجة تركيز ادارت اميركا
تـتالية في عـلى حروبها وسـيطرتهـا على بلدان اخلـارج والتدخل في شؤون كل ا
عمورة لكي تكون تـابعا لها والسيـطرة على خيرات واقتصادات دولة عـلى هذه ا

العالم ... 
حتى بـات النـاس في كل مكان يـعتـبرون امـريكا هي شـرطي مسـؤول عن شعوب
ـتـعـاقـبــة لـلـعـقل االسـتـعـمـاري االرض كـمـا نـصت عـلـيه ســيـاسـيـات االدارات ا
ـؤسـسـات الـراسـمـالي االمـيــركي الـذي يـقـوده طـبــقـة عـمالقـة من شـخــصـيـات ا
االقـتـصاديـة والـصنـاعـية الـعمـالقة دون االكـتـراث حلاجـات ومتـطـلبـات ومـشاكل
ـعـاجلــة مـشـاكل االمـة وحــيـاة عـامـة الــشـعب االمـريــكي كـمـا كــانت  ال تـكـتــرث 
واجملـتـمع داخـلـيا .. كـمـا هـو احلال في دول الـشـرق الـشـيوعي الـذي هـو ايـضا

انهار في التسعينات بصورة متسارعة وبطريقة دراماتيكية غير متوقعة . 
 دعونـا من هذه االفـكار ولنـاخذ الدرس في صـنع حضارة
عربـيـة جـديـدة وقـوية . اخـذت الـدروس والـعـبـر من هذه
احلضـارات الـتي باتت عـلى وشك االنـهيـار كـما فـعلت

سابقاتها ...لنرجع بامتنا ودولنا العربية كما .... 
ــعـروف كـنــتم خــيـر امــة أخــرجت لــلـنــاس تــأمـرون بــا
تؤمـنون بـالله ولو ءامـن أهل الكتب ـنكـر  وتنـهون عن ا

ؤمنون واكثرهم الفسقون. لكان خيراً لهم منهم ا

www.azzaman.com
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يــتـــذكــر نــيـت مــيــنــارد بـــاحث في طــرق
الـتـعـامل مع الـقـمـامـة ح كـان من شـبه
ستـحيل الـعثور عـلى سالل للقـمامة في ا
العاصمة التايوانية تايبيه. يقول مينارد

الذي جاء أول مـرة إلى تايوان عام 2013
في رحــــلــــة بــــحــــثــــيـــــة ضــــمن دراســــته
لــلـمــاجـســتـيــر في مـجــال الـبــيـئــة: "حـ
وصلت كـان أول ما اسـتـرعى انتـباهي أن
دينة خاليـة ليس فقط من سالل القمامة ا
ــهـمالت ذاتــهـا". وقـد بل من الــقـمــامـة وا
اخـتـلف الــوضع كـثـيـرا عـن مـا كـان عـلـيه

قبل 20 عاما.
ونقل الـتـقدم االقـتصـادي الـسريع تـايوان
إلى صفوف الـنمور اآلسـيوية إلى جانب
هـــونـغ كـــونـغ وســــنـــغــــافــــورة وكــــوريـــا
اجلــنـوبــيـة لــكن جـاءت تــكـلــفـة الــنـجـاح
االقتصادي باهــظة ففي عام 1979 كانت
البلديـات جتمع نحو 8800 طن متري من
الـقــمـامـة يــومـيـا. وبــحـلـول 1990 ارتـفع
هـــذا الـرقم إلى 18 ألـفا و 800 طن. وفي
عـام  1992اســتـمــر الــرقم في الــتـصــاعـد
ليـصل إلى  21ألـفا و900 طن حـتى غدا
يطلق عـلى تايـوان لقب "جـزيرة القـمامة".
ـئــة من إجـمــالي الـقــمـامـة وكان 90 في ا
اجملـمـعة يـتـجه مـبـاشـرة إلى مـكـبات دفن
ـســتـوى الــنـفــايـات الــتي لم تــكن عــلى ا
ـطلـوب من الـنـظافـة والـوضع الـصحي. ا
ـكبات بـاجلزيرة تـقريـبا شبه وكانت كل ا
تلـئة بالـنفايـات التجـارية والصـناعية.
وذات مــرة اضـــطــر مــســؤولـــو مــنــطــقــة
هسينتـشوانغ السابـقة في تايبيه  –وهي
الـيوم جـزء من مـديـنـة تايـبـيه اجلـديدة –
إللقـاء خمسـة آالف طن متـري من القـمامة
وقـع قريب من محطة ضخ دفعة واحدة 
نطـقة لتصاعد الـرائحة الكريهة ياه با ا
ــكب األصـلي. وكــان الــوضع سـيــئـا من ا
ـســؤولــ خــشــوا أن يـؤدي لــدرجــة أن ا
لـتــفـشي حــمى الـضــنك.ووصـلت مــكـبـات
النفايات في تايوان عددها أكثر من 400
ـــكــنـــة. واشـــتـــكى  إلـى أقـــصى ســـعـــة 
ا اعـتبروه السكـان من مناطق مـختلـفة 
عجـزا حـكومـيـا في التـعـامل مع الـقمـامة.
وبحلول عام 1996 وصل احلال بالسكان
كـبات ـؤدية إلـى ا للـقـيام بـغـلق الطـرق ا
زيـد منها سـعيا لوقف ومناهضـة إقامة ا
تدفق الـنفـايات.وفي نـفس العـام انتـشرت
شـرطة مـكـافحـة الـشـغب ح حـاول أكـثر
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من مـئـة شخص مـنع قـافـلـة من شـاحـنات
ــــكب نــــقل الــــقـــــمــــامــــة من الـــــوصــــول 
هسـيـنغـتشـيـنغـبو بـجـنوب تـايوان.يـقول
ؤسسة مينارد وهو اآلن باحث مساعد 
تشـونغ-هوا لـلبـحوث اخلـاصة بـاقتـصاد
التدوير: "كان قد سمح لـلناس باالحتجاج
بعد انتهاء األحكام العرفية. برزت مشكلة
الـــقـــمـــامـــة مـــا دفـع الـــنـــاس لـــلـــتـــحـــرك
واالحتشـاد".سأم الـناس من تلـوث الهواء
كـبـات السـيـئة ـياه اجلـوفـية بـسـبب ا وا
وشـعـروا بـالـغــضب الـعـارم من اسـتـمـرار
كبات رغم احلكومة في استخدام بعض ا
ـقـامـة انـتـهـاء عـقـد اسـتـئـجـار األراضي ا
عــلــيــهــا. وكـــانت هــذه هي الــقــشــة الــتي
كسـرت ظهر الـبعـير ولم يـجد الـناس بدا
من التحـرك.ويقول ميـنارد: "برزت مـشكلة
الـقمـامـة بـشكل كـبـيـر مع تراكـم النـفـايات
التي لم جتد لـها مكـبات ورأت السـلطات
ساحـات للمـكبات زيـد من ا تخصـيص ا
لــكـن الــنــاس رفــضـــوا ذلك وخــرجــوا في
احــتــجـاجــات". وأدت االحــتــجــاجـات إلى
اســــتــــجـــابــــة احلـــكــــومـــة  – لـــكـن هـــذه
. يــقـول االســتـجــابــة لم تـرض احملــتــجـ
مينـارد: "جتاوبت احلكـومة ببـناء محارق
لــلــنــفــايــات فــعــاود الــنــاس االحــتــجــاج
لـرفضـهم احملـارق أيـضـا".ويشـيـر مـيـنارد

إلى أن احلــكــومـة جلــأت في مــحـاولــتــهـا
ــطـالــبـة لــتـهــدئـة اجلــمــعـيــات األهـلــيـة ا
بــتــحــسـ الــوضع إلى خــبــرة الــيــابـان
كن وكوريا اجلنـوبية وأوروبا لـترى ما 
تـعـلـمه مـنـهـا ولـتـقـريـر سـيـاسـة تـنـاسب
تــايـوان.وكــانت إحـدى تــلك اجلــمـعــيـات
وهي جـمـعـيـة "احتـاد ربـات الـبـيـوت" قـد
بدأت كـتـجمع لـلـنسـاء بـشكل غـيـر رسمي
لبحث مـشكالت تايـوان البيـئية ثم قررت
ـطـالـبـة هــيـئـة حـمـايـة اخلـروج لـلــشـارع 
الــبــيــئـة بــالــعــمل بــنـظــام إلعــادة تــدويـر
النـفـايات.لـقد أراد هـذا التـجـمع أن يُظـهر
ـــكن الــتـــخــلص من لـــلــمــســـؤولــ أنه 
الـنفـايـات في تايـوان عـبـر إعادة الـتـدوير
والــتـحــلل الــعــضـوي. ومــنــذ ذلك احلـ

ــسـؤولــة الحتـاد ربـات تـشــيـر اجلــهـات ا
البيوت باعتـباره حافزا لتغـيير سياسات

احلكومة بشأن النفايات.
وفي الـنــهـايـة تــسـنى لـلــمـشـرعـ وضع
إطار قانـوني لتـنظيف تـايوان عبـر قانون
وقد الـتـخــلص من الـقـمــامـة لـعـام 1998. 
أولى هـذا الـقـانـون أهـمـيـة خـاصـة إلعادة
الـتــدويـر واإلقالل من الــنـفـايــات.كـمـا بـدأ
ـــســؤولــيـــة األكــبــر مـــبــادرة بــعـــنــوان "ا
قتضاها حتويل بعض " أمكن  للمنتج
األمـوال لوعـاء حـكـومي السـتـخـدامـها في

بـــنــاء مــنـــشــآت إلعــادة الـــتــدويــر وإدارة
الـــنــفـــايــات. واآلن أصـــبح مــعـــدل إعــادة
الـتـدويــر في تـايـوان مـن بـ األفـضل في
الـعــالم.وكـان هــنـاك بـرنــامج ثـان أدى في
ــطـاف الخــتـفــاء سالل الـقــمـامـة نــهـايـة ا
العامـة في تايـوان. يقول مـينارد عن ذلك:
"جــعل بـرنــامج (الــدفع مـقــابل الــقـمــامـة)
الــنــاس يــدفــعـــون مــقــابل الــتــخــلص من
الـنـفـايات لـكـنـهم أخـذوا يـغـشـون بـإلـقاء
قمـامـتهم في الـسالل الـعامـة".لذلك أزالت
الــسـلــطـات الــسالل واســتـعــاضت عـنــهـا
بدوريات منـتظمة لـعربات حكـومية جلمع
الـــقـــمـــامـــة تــــطـــلق مـــوســــيـــقى جتـــوب
الشـوارع.وتذكـر شو-هـان لو التـي تعمل
مع الـهيـئـة الريـاضـية الـتـابعـة لـلحـكـومة
التايوانية ح أزيل أغلب سالل القمامة
ـديـنـة قـائـلـة: "لم تـعـطـنـا احلـكـومـة من ا
فـتــرة كـافـيــة لالسـتـعــداد لـكـنــنـا لم نـكن
بحاجـة لالستـعداد فحـ أخذت سـلطات
ديـنـة سالل القـمـامة عـرفنـا تـمامـا كيف ا
جند الـسالل األخـرى".ويشـيـر ميـنارد إلى
أن إزالـة الـسالل كـانت عالمـة أخـرى على
حتـسن سـيـاسـة تــايـوان في الـتـعـامل مع
الــنــفـايــات لــكن لم يــؤد ذلك بــالــضـرورة
لـزيــادة إعـادة الــتـدويــر في الــبالد. كـانت
ـسـتـهـلك احملـلي الـنـتـيـجــة أن زاد وعي ا

قــد تــظــهــر فـي أثــنــاء أداء االخــتــبـار
وتـوفيـر البـدائل في معاجلـتهـا بشكل

مباشر). 
مـضيفاً أن (اجلـامعة مسـتعدة إلجراء
امــــتـــحـــانـــات الـــدراســـات الـــعـــلـــيـــا
والـــدراســات األولــيــة وعــلى مــنــصــة
الـتعـليم االلكـتروني غوغل كالس روم
وقـد سـبـقـه عـقـد حلـقـات نـقـاشـيـة مع
الــطـلـبـة لــشـرح مـتـطـلــبـات االخـتـبـار
ـرتبـطة به االلـكـتروني والـتعـليـمات ا
والـــعــمل مــســـتــمــر من أجـل تــنــفــيــذ
االخــــتـــبـــار اإللـــكـــتـــرونـي عـــلى وفق
ـعـلـنة ـعدة وا اجلـداول الـتـوقيـتـات ا
مـن قـــبـل وزارة الـــتــــعـــلــــيم الــــعـــالي
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وحـــرصــا من جــامــعــة نــيــنــوى عــلى
اســـتـــكــمـــال مــتـــطــلـــبــات الـــتــعـــلــيم
اإللــــكــــتــــروني ومن ضــــمــــنــــهـــا أداء
االمــتـحــانـات الـنــهـائـيــة إلـكـتــرونـيـاً
واسـتنادا الى تعليمات وزارة التعليم
وبــإشـراف من عـمــداء الـكـلــيـات فـقـد
أكـمـلت جـامـعـة نيـنـوى االسـتـعدادات
ــــســـتـــلـــزمـــات الـــضـــروريـــة ألداء وا
االمـتـحـانات الـنـهائـيـة إلـكتـرونـيا من
خـالل تــــــدريـب كــــــوادر الـــــــلــــــجــــــان
االمـتحـانيـة في األقسـام العـلمـية على
ـنصـات االلكـترونـية واعـتمـادها في ا
تـنـفـيـذ االختـبـار اإللـكتـروني وتـوفـير
ـطـلـوبـة.  وكانت ـسـتـلزمـات ا كـافـة ا
ـناقـشة مـجـالس الكـلـيات في انـعقـاد 
سـبل تـذلـيل الـعقـبـات وإعـداد اخلطط
اخلـــاصـــة بـــتــدريب الـــكـــادر وإجــراء
االخـتـبارات الـتمـهيـدية لـلوقـوف على
ــشــاكل الــتي تــظـهــر في أثــنـاء أداء ا
االخـتـبـار.  امـا بخـصـوص الـدراسات
الـــعــلــيــا  فــقـــد  إجــراء االخــتــبــار
الـتـجـريـبي لـطـلـبـة الـدراسـات الـعـلـيا
وقـد سـبـقـه عـقـد حلـقـات نـقـاشـيـة مع
الــطـلـبـة لــشـرح مـتـطـلــبـات االخـتـبـار

رتـبـطة به االلـكـتـروني والتـعـليـمـات ا
والـــعــمـل مــســتـــمــر مـن أجل تــنـــفــيــذ
االخــــتـــبــــار اإللـــكــــتـــروني عــــلى وفق
ـعـلـنـة.كـمـا اعـلـنت ـعـدة وا اجلـداول ا
كــلــيـات جــامـعــة األنـبــار جـهــوزيـتــهـا
الــــكــــامــــلــــة إلجــــراء االمــــتــــحــــانـــات
اإللـكـترونـيـة النـهـائيـة الـتي ستـخـتتم
ـوسم الـدراسي لـلـعـام اجلـاري بــهـا ا
وجتـــدر اإلشـــارة إلى أن الـــعـــمل جــار
بـإجـراء الـورش الـتـدريـبـيـة على إدارة
االمــتــحــانـات اإللــكــتــرونـيــة لــلــسـادة
رؤســاء األقــســام الــعـلــمــيــة وأعــضـاء
الـلـجان االمـتـحانـيـة في الكـلـيات كـافة
و إعـداد كـراس تضـمن خالصـة هذه
الـــورش الــتــدريـــبــيــة وقــد عـــمم عــلى
الــكـلــيـات.. كـمــا  الـتـوجــيه بـإجـراء
امـتحـانات إلكـترونيـة جتريبـية (بدون
ــنـصــة االلــكـتــرونــيـة درجــات) عــلى ا
غــوغل كالس روم الــتي  اعـتــمـادهـا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اجنــز عـدد من اجلــامـعــات الـعــراقـيـة
االســــــتــــــعــــــدادات الالزمــــــة الجـــــراء
االمـتحـانات االلكـترونـية التي اقـرتها
وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعــالـي والــبـــحث
والـعـلمي. فـقد اعـلـنت  جامـعة سـومر
ــــســـتــــلـــزمـــات إجنــــازهـــا جــــمـــيع ا
واالســـــتـــــعـــــدادات الـالزمـــــة إلجــــراء
االمـتـحـانـات اإللكـتـرونـية بـاسـتـخدام
مـنـصـة غوغل كالس روم.  وقـال بـيان
تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان كـــلـــيــات
اجلـــــامــــعــــة قــــامت بــــإنــــشــــاء صف
إلـــكــتــروني امــتــحــاني لــكل مــرحــلــة
دراســيـة في األقــسـام الــعـلــمـيـة حتت
إشـراف الـلـجنـة االمـتحـانـيـة الفـرعـية
ـركزية في كـليات اجلـامعة. واكدت وا
اجلــامـعــة دعـمــهـا الـكــامل لـطــلـبــتـنـا
األعــزاء إلنــهــاء هــذا الــعـام الــدراسي
بــــنــــجــــاح وجتــــاوز الــــصــــعــــوبـــات
ــــــعــــــوقــــــات في هــــــذا الــــــظـــــرف وا
االســتـثــنـائي. واكــد رئـيس اجلــامـعـة
عـــادل راضـي الـــزرگــانـي أن (رئـــاســة
اجلــامـعـة حتـرص عـلى تـوفـيـر الـدعم

ـطـلـوبة ـتـطـلـبـات ا الـكـامـل وتـهـيـأة ا
لـضـمان أداء االمـتحـانـات اإللكـترونـية
بـصورة سلـسة وانسيـابية تـامة). كما
اجنـــزت تــشــكــيالت جـــامــعــة تــكــريت
مـتـطـلـبات أداء االمـتـحـانـات النـهـائـية
إلـكـتـرونـيـاً تـنـفـيـذا لـتـعـلـيـمـات وزارة
الـتعليم العالي والـبحث العلمي. وقال
رئــــيس اجلــــامـــعـــة جــــهـــاد ذيـــاب إن
(جـــــامـــــعـــــة تـــــكـــــريت قـــــد أكـــــمـــــلت
ــسـتـلــزمـات الالّزمـة االســتـعـدادات وا
ألداء االمـتحـانات الـنهـائيـة إلكـترونـيا
مـن خالل تـــــدريب كـــــوادر الــــلـــــجــــان
االمـتحـانيـة والتدريـسيـ في األقسام
ـنـصـات اإللـكـتـرونـية الـعـلـمـيـة عـلـى ا
ومــــنـــهـــا مـــنـــصــــة غـــوغل كالس روم
وغــيـرهـا بـغـيـة اعـتــمـادهـا في تـنـفـيـذ
االخــــتـــبــــار اإللـــكــــتـــروني وتــــوفـــيـــر
ــطــلــوبـة). وأردفَ إن ــســتــلــزمــات ا ا
ركزية في (مـجالس الكليات واللجنة ا
ناقـشة سـبل تذليل حـالة انـعقـاد دائم 
الـــعــقــبــات واعــداد اخلــطط اخلــاصــة
بــتـدريـب الـكــادر وإجـراء االخــتـبـارات
شاكل التي الـتجريبـية للوقـوف على ا

إلجـراء االمـتـحان الـنـهائي اإللـكـتروني
فـي الدراسات الـعلـيا واألوليـة; لغرض
تـدريب الـسـادة الـتدريـسـيـ وأبنـائـنا
عـتمدة الـطلـبة األعـزاء على الـبرامـج ا
ولــكــســر احلــاجــز الــنــفــسي الــذي قـد
يـعاني مـنه بعض الـطلـبة.. و الـتأكد
مـن حـــصــول جـــمـــيع الـــطـــلـــبــة عـــلى
ـــيالت اجلـــامــعـــيــة وعـــدم وجــود اال
أخــطــاء في الــعــنــوان أو االسم او أيـة
مـــشــاكل حتـــول دون إجــراء الــطـــلــبــة

امتحاناتهم بانسيابية تامة.
jÐ«Ë— qOFHð

ولـــلـــمــزيـــد من تـــواصل الــطـــلـــبــة مع
كـلياتهم  االنـتهاء من إنشـاء وتفعيل
روابـط عــلى مــواقع الـــكــلــيــات تــعــنى
ــقــتــرحــات واألســئــلـة بــاســتــقــبــال  ا
واالســتـفــسـارات الـتي قــد يـتـقــدم بـهـا
الـطلبة مع التأكيـد على إجابة كل منها
عــلى الـوجه األمـثل وبـإشـراف مـبـاشـر

مـن السـادة عـمـداء الكـلـيـات. من جـهة
أخـــرى  الــتــأكــيـــد عــلى أن جتــربــة
االمـتـحـانـات اإللـكـتـرونـيـة هي جتـربة
جـديـدة ورائدة عـلى مـستـوى الـتعـليم
اجلـــــامـــــعـي في الـــــعـــــراق وأن هــــذه
الـتجـربة تـعد مـكسـبا وإضـافة نـوعية
تــضـاف إلى طـرائق اكـتـسـاب الـعـلـوم
ـعارف استطاع الطالب العراقي ان وا
يـتأقلم معـها في ظل الظـروف القاسية
الــــتي فـــرضـــهــــا فـــايـــروس كـــورونـــا
سـتـوى التـعلـيمي.. وتـداعـياته عـلى ا
وفـي رسائل تطـمينـية موجـهة للـطلبة
األعـزاء قامت جامـعة األنبـار بكلـياتها
اخملـتـلـفة بـتـعزيـز الـثـقة لـدى طـلبـتـها
األعـزاء من خالل بـث رسائل الـطـمـأنة
بــأن الـتـدريــسـيـ ســوف يـتـعــامـلـون
ـواقف الـصـعـبة وكـمـا عـهـدنـاهم في ا
والتجارب القاسية بكل أبوية وبنظرة

إنسانية مع أبنائهم الطلبة.

s: إزالة السالل من األماكن العامة ساعدت في تقليل القمامة لكنها لم تساعد في زيادة التدوير U «
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بـــالــــقـــمــــامـــة "فــــعــــدم تـــوافــــر الـــسالل
واالضــطـرار لـالنـتــظــار لـوصــول عــربـات
جمع القمامة يـجعلك مضطرا لـلتفكير في
رء القـمامـة التي تخـلفـها.وال يـستـسهل ا
رمي األشيـاء في القـمامة وبـبدء الـتفـكير
ــــرء مـن عــــاداته فـي اإلهــــدار يـــــغــــيـــــر ا
الـشـرائـيـة ويـنـتـهي احلـال بـاإلحـجـام عن
شراء أشياء غير قابلة للتدوير".ومع ذلك
ال تخـلو تايـبيه من سالل الـقمـامة الـعامة
تـمــامـا إذ يــقـول هـامــون كـارامي –الـذي
ــديـنــة مـنــذ أمـد طــويل وقـد يــعـيش في ا
أنــشــأ نــظــامـا لــتــحــويل سالل الــقــمــامـة
العـاديـة لسالل ذكـية  –إنه يجب احلـفاظ
عـــــلى مــــا تــــبــــقـى من الــــسـالل ألنه لــــو
تخـلـصت تـايوان من كـافـة سالل القـمـامة
بهـا فسـتخسـر فرصـة ذهبـية لـفهم عادات
تولد الـقمامـة بها.يقـول كارامي إنه مازال
هنـاك نحو 1700 سلـة قـمامـة تـنتـشر في
ــنــاطق األكــثــر اكــتــظــاظـا مـن تــايـبــيه ا

وحــيث أن عــــدد الــســكـان يـــــــنــاهـز 2.7
عدل هـو ســـلة لكل مليون ســــــاكن فإن ا
 شــــخص تـــــقــــريـــــبــــا.ويـــــضــــيف:1500
"بالتخلص مـن سالل القمامة نـفقد فرصة
فهـم كيف تـتـولد الـقـمـامة ومـصـدر اجلزء
كن فعله حيال ما نلقيه األكبر منها وما 
همالت. الـسؤال الذي يلح على في سلة ا
الـنـاس هـو كـيف نـتـخـلص من نـفـايـاتـنـا
لــكن يــنــبــغـي أن يــكــون الــســؤال مــا هـو
الـــــســـــبـــــيل األفـــــضـل لـــــلـــــتـــــعـــــامل مع
الـقـمـامـة".يـقـول كـارامي إنه يـجب الـقـيـام
ــا هــو أكــثــر من مــجــرد الــتــخــلص من
ـــتــجــهــة الـــسالل وتــقـــلــيل الــنـــفــايــات ا
زيد للمـكبات مضـيفا: "يـنبغي أن نـفهم ا
عن القـمامـة".ويشـير إلى أن هـناك ثـغرات
ـنـتج الـقـمـامـة في تـايـبـيه في فـهم كـيف تُ
نـاطق تـكـون مـعـدالت إعادة فـفي بـعض ا
التـدوير أقل وال يـعرف أحـد السـبب كما
ال توجد بـرامج توعيـة حول أهمـية إعادة
ــنـاطـق.ويـتــابع: "إذا الــتــدويــر في تــلك ا
ــديــنـة أمــكن إزالــة الــسالل وأصــبــحـت ا
أفضل فـسيـكون هـذا رائعـا. لكن أشك أن
الوضع سينتهي عند هذا. ينبغي أن جند
سبيال أفضل لـلتعـامل مع القمامـة بكفاءة
أكبـر".وبـدال من النـظـر إلى سالل الـقمـامة
في تــايـبــيه عــلى أنـهــا مــكـبــات صـغــيـرة
ـا ينبـغي النـظر إليـها على للمـهمالت ر
أنهـا مورد ثـم ومـؤشر لـقيـاس العادات

االستهالكية والسلوك البيئي للسكان.
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ن يـخلـصون الـود ألحبـابـهم أنْ يعـلمـوا حقـيقـة مشـاعر يـود الكـثيـر من الـناس 

اولئك احملبوب ازاءهم .
ودة بتلك الدرجة أيضا ? هل يبادلونهم احلب وا

وهنا يذكر لنا التاريخ حكاية مهمة :
قالوا :

انّ رجال سأل عبد الله بن جعفر وقال له :
انّ رجال يقول لي :

أنا أحبك 
فكيف أعلمُ صِدْقه ?

قال :
استخبْر قلبَكَ 

فانْ كنتَ تودُه فانه يوّدُكَ .
عنى أشار الشاعر بقوله : والى هذا ا

وعلى القلوب من القلوب دالئل 
بالودِ قبلَ تشاهد االشباحِ 

-2-
ويؤسفني أن أقول :

واطن أصبحت مفقودة .. طلوبة ب السلطوي وا انّ احملبة ا
ـشاريع التي تـنهض بالبـلد وتغطي ومن هنا انـعدم التـعاون ب الطـرف لتـنفيذ ا

احتياجاته ..
ومن أبرز األمـثلة عـلى انعـدام حب السـلطـوي لـلمـواطنـ انهـماكهم فـي تكريس
واطن بعيـداً عن كل ما يعود عليه كاسب الشخـصية بينمـا يبقى ا االمتيـازات وا

بتحس أوضاعه .
ما مـعنى اسـتالم الرواتب الـعديـدة شهـرياً مِنْ قِـبَل بعض الـسلـطويـ في الوقت

واطن حتت خط الفقر ? الي من ا الذي يعيش فيه ا
لـو كـان هـنـاك حبٌّ صادق فـي قلـوب هـؤالء اجلـشـعـ احملتـالـ من الـسـلـطـوي
ا أقدمـوا على مِثْلِ تلك الفظائع التي واطـن العراقي  للفـقراء والضعفاء من ا
قيتة التي أبعدتهم عرّتهم وكـشفتهم على حقائقهم فـهم مسكونون بالنرجسـية ا

كروه .. واطن وجعلتهم من ا عن قلوب ا
-3-

ـر بها العـراق اليوم ال حتتـاج معها احلـكومة الى قروض ـالية التي  ان األزمة ا
ـنهـوبة من ثـروة العراق ـليارات ا داخلـية او خـارجية اذا مـا بادرت الى انـتزاع ا
ـوضـــوعة بـأسـماء ـتـسربـة الى احلـسابـات الـشـخصـيـة حلـيتـان الـفسـاد أو ا وا

أخرى ..!!
ان السارق البُدَّ ان ينال جزاءه .

حـاسـبة الـلصـوص والـسراق مـسـتمـرة وباحلـاح ولـكنـنا  –لالسف ـطـالبـات  وا
طالب . الشديد- لم نشهد حتى اآلن ارادة جدية لتحقيق تلك ا

-4-
فروض منذ أسابيع بسبب وباء الكورونا متاعب الطبقة ولقد زاد حظر التجول ا
الـفقـيرة الـتي تـعتـمد عـلى أجرة الـعمل الـيومي لـسد رمـقهـا  وبقـيت تعـاني أشد

عاناة من الضيق واحلرمان بسبب ذلك . ألوان ا
انّ احلل الـذي اعـتـمـدته الـكـثيـر من الـدول مـؤخـراً هـو الـسـمـاح بـالعـمل لـكن مع

علنة من قبل اجلهات اخملتصة  . االلتزام برعاية الضوابط ا
او السمـاح بالعـمل ضمن فترة مـعيّنة من الـنهار ولـيس احلجر الكـامل آناء الليل

وأطراف النهار ألنه مرهق ومحرج للغاية .
انّ الــذين يـفــرضـون احلـجــر الـتــام ال تـنـقــصـهم الــقـدرة عــلى تـأمــ اوضـاعـهم
ـعـانـاة ـعــاشـيّـة بـالـكـامل  فــيـمـا يـبـقى الــضـعـفـاء والـفـقــراء في أشـد حـاالت ا ا

والضيق ..!!
-5-                                           

ُــحب لــلــمــواطن يــهــتـم بــتـأمــ الــســكن ــســؤول ا انّ ا
لـلـمـواطـنـ مـثالً كـمـا يــهـتم بـتـأمـ الـسـكن لـعـائـلـته 
ـشــاريع اخلـدمــيـة ويــحـرص كـل احلـرص في اجنــاز ا
ـردوداتـهـا االيـجـابـية وال ـواطـنـ  الـتي تـعـود عـلى ا

ينسى على االطالق أنه خادم للمواطن ليس االّ .

محمد طاهر التميمي
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اكـد مـصـدر في دائـرة صـحـة صالح
الــدين ظــهـور  26 أصــابــة جــديـدة

بــــــــــــفــــايـــــروس كـــــــــــورونــــا في
احملـافـظة 13 عـسـكـريـا و13مـدنـيا
مـــوزعـــة في مـــدن بـــلـــد وســـامـــراء

وتـــكـــريت واهـــاب مــــحـــافظ صالح
عاناة ـواطن تقدير حـجم ا الدين با
الــتي حلـقت بــهم من جـراء تــطـبـيق
احلظر في عموم البالد منذ اكثر من
ثالثـة اشـهـر ونـظـرا. لـتـزايـد حاالت

االصابة
واصدر احملـافظ عـدة توجـيـهات من

ضمن خلية االزمة
عـدم الـســمـاح الي مـواطن يـغـادر له
بالـعودة مـجددآ وتـمنع احلـركة ب
االقـضــيــة والــنـواحـي مـنــعــآ بــاتـآ
يــطــبق احلــظــر بــشــكل كــامل داخل

دن.  ا
وتــمــنع احلـركــة بــشـكـل تـام ووجه
احملافظ القوات االمـنية والعـسكرية
بــتـطــبــيق أجـراءات احلــظـر بــشـكل
كـامل. ومـحاسـبـة اخملـالفـ حـفـاظاً

 . واطن على ارواح ا
وفي كــركـــوك قــررت خـــلــيـــة االزمــة
ـدة فــرض حــظـر شــامل لـلــتـجــوال 

أسبوع في عموم احملافظة.  وذكرت
اخلـلـيـة في بـيـان امس انـهـا (قررت
فـرض حـظــر جتـوال شـامل من يـوم
قبل 13 امس االحد لغايـة السبت ا
حزيران اجلاري وااللـتزام بقرارات
جلنة الـسالمة الوطـنية وكـما مب
في بـنـود مـقـررات خـلـيـة االزمـة في

محافظة كركوك). 
W ö « ÊUL{

وأكـــــد مـــــحـــــافظ كـــــركـــــوك راكــــان
اجلـبـوري بـحـسب الـبـيـان (حـرص
ادارة احملــافــظــة وأعـــضــاء خــلــيــة
االزمـــــة عــــلـى ضــــمـــــان ســـــالمــــة
مـــواطــــني كــــركـــوك ودعم فــــرقـــنـــا
نظمات الصحية). واعلنت دائرة  ا
غـير احلـكـومـية احملـلـية  انـخـفاض
شـاركـة في اطار نـظـمـات ا اعـداد ا
ــواجــهــة اثـار احلــمـلــة الــوطــنــيـة 
فـايـروس كـورونـا . وقـال مـديـر عام
الـدائـرة مـحـمـد طـاهـر الـتـمـيـمي ان

(الـــــســــبـب في ذلـك اتــــراجـع قــــدرة
ــنـظـمـات عــلى الـتـمــاسك وتـوفـيـر ا
ـالـية لـتغـطيـة الدعم الالزم وارد ا ا
لـنشـاطاتـها بـسـبب عدم تـلقـيهـا اية
مـعــونـات مـالـيـة ولـم يـتـسـلم فـريق
اعـداد الــتـقــريـر ايــة اســتـجــابـة من
تحدة في العراق بشأن بعثة اال ا
ـنـظـمـات احملـلـيـة الـفـاعـلـة شـمـول ا
بــــالــــدعـم الالزم الدامــــة احلــــمــــلــــة
ــواجـهــة اثـار فــايـروس الـوطــنـيــة 
ــنح اخملــصــصــة الى كــورونــا من ا
صـــــنــــدوق الـــــدعم االنـــــســـــاني في
العـراق).واكـد التـمـيمي ان (الـدائرة
اعــتـمــدت  في مــنــهـجــيــة الـتــقــريـر
لألسـبوعـ الـثامن والـتـاسع للـمدة
ـــاضي من 12 ولـــغـــايــة 25 ايـــار ا
ـؤشرات تـعديال فـي نوعـيـة انتـاج ا
واظـهـار االحـصائـيـات من الـصـيـغة
ـبـاشرة ـؤشـرات ا الـتـراكـميـة الى ا
لـلـمــنـظــمـات والـعــمـلــيـات ولـوحظ

ــنـــظـــمــات انـــخــفـــاضـــا في عـــدد ا
ـــشــاركـــة حــيث انـــخــفض الى87 ا
مـنـظـمـة مـشـاركـة فقـط في االسـبوع
الـتـاسع من احلـملـة مـقـارنـة بـالرقم
الذي  تسجيله في االسبوع االول
من شـهـر نـيـسـان وهـو 449 حـمـلة
وانـــعــكـس هــذا االمــر  عـــلى اعــداد
احلمالت االغاثيـة حيث سجلت اقل
مسـتوى لهـا في االسبـوع االخير بـ
 حمـلة1212 حـملـة مـقـارنة بـ 342
في االسبوع االول من شهر نيسان
ـا يـؤثر بـالـنـتـيجـة في انـخـفاض
سـتفيـدين من تلك احلمالت اعداد ا

شــمولة بالدعم) .  ناطق ا وا
788 واشـــــــار الـى  ان (هـــــــنــــــــالك 
مـنــــظـمـة مـحـليـة تـسـتـهـدف خـدمة
مـــلــيــون مـــواطــنــا في 3,227,637
 نـواح2037 اقــضــيــة شـمــلت 108
واجـهة اثـار فايروس وحي سكـني 

كورونا). راكان اجلبوري

عادل راضي الزرگاني جهاد ذياب

صف افراضي يؤدي االمحانات
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Žبــــــروكــــــسـل (أ ف ب) - ابــــــتــــــكــــــر }
مـسـتـثـمـرون شـبـاب بـلـجـيـكـيـون قـنـاعا
يظهر بسمة األشخاص الذين يضعونه
وقد لقيت هذه الفكـرة استحسان جهات
ــــطــــاعم عــــدة بـــــيــــنــــهـم الــــنــــدّل فـي ا
عـاجلون الـراغبـون في إظهـار جانب وا
ــرضــاهم.ويــقــوم هــذا إنــســـاني أكــبــر 
الــقـنــاع الـذي يــحـمـل اسم "سـمــايـلــيـنغ
ماسك" على التقاط جـهاز تصوير فوري
صــورة لــلـجــزء الــسـفــلي من الــوجه ثم
طبعها على كمامـة قماشية.وال تستغرق
هـذه الـعـمـلـيـة سـوى بـضع دقـائق وهي
ـكنـة أيـضـا عبـر اإلنـترنـت مع نتـيـجة
واقعـيـة بدرجـة كـبيـرة بحـسب مـراسلي
وكـــالـــة فـــرانـس بـــرس.وقـــال شــارل دو
بــــيــــلـــفــــروا أحــــد مــــؤســــسي شــــركـــة
ـــصـــنـــعـــة ألقـــنـــعــة "تـــشـــيـــزبـــوكس" ا
ستشفيات "سمايلينغ ماسك" هذه "في ا
ـتــاجـر يُـنـظـر ـســنـ وبـعض ا ودور ا
ـســمــاة +جــراحــيـة+ في إلى األقــنــعــة ا
أحيـان كـثيـرة على أنـها تـفـتقـر للـجانب

اإلنساني. 
مع إعـــادة الـــطـــابع احلــــقـــيـــقي لـــوجه
ـعـاجلـة يـتحـسن الـوضع الـطـبـيب أو ا
ـرضى ونوجِـد +فـائـضا الـنفـسي لـدى ا

من احلنان+".
وأضـاف "فـلـنــكن واضـحـ هي لـيـست
أقــنـعـة جــراحـيـة لــكـنــهـا لـيــست أيـضـا
أكسسوارات. هي مؤلـفة من طبقت من
القطن وفلتر لـتنقية الهـواء وتلبي تاليا

عايير الصحية". ا
…dO¦  …dJ

وقــــد أثـــارت هــــذه الــــفـــكــــرة إعــــجـــاب
مــســـتــشــفى بــروغــمــان وهــو من أكــبــر
ؤسـسـات االستـشفـائـية في الـعاصـمة ا
البلـجيكيـة ويعنى خـصوصا باسـتقبال
ـرضى.وقـالت مـسـاعـدة مـدير األطـفـال ا
ـسـتـشـفى هـنـد أوعـلي الـعـمـلـيــات في ا
رضى بابتسامة في "يصعب استقبـال ا

وجود الكمامة".
وأشــــارت إلـى أن هــــذا احلل "يــــظــــهــــر
ـرضى) بتـفاؤل رغبـتـنا في اسـتـقبـال (ا
واهتـمام" في وقت "يـتعـ علـينـا إظهار

ترحاب أكثر من العادة".
ولم يقـتصـر االهتمـام بهـذه الفـكرة على
القـطـاع الصـحي إذ أكد الـقـائمـون على
شروع أن هذه الكمـامات "توفر إضافة ا
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بفـيروس كـوفيد-19 مقـارنة بشـريكـاتها
األوروبــــيـــات مع تــــســـجـــيل 182 وفــاة
وحــــــوالي 3000 إصـــــــابــــــة وفق آخــــــر
ــنـــافــســة حــصــيـــلــة.وفـي ســيــاق مـن ا
الـــدولـــيـــة "كـــان الســـتـــئـــنـــاف إنـــتـــاج
الكـلـوروك في الـيـونان تـأثـير إيـجابي
عــلى الـــصــنـــاعــة احملـــلــيـــة الــتي زادت
صادراتـهـا في الـسنـوات األخـيرة" وفق
مــاركــوس أوالنــديــزوس رئــيس احتــاد
شــركـات االدويــة الــيـونــانــيـة.وتــخـتص
الـشركـات الـيـونـانيـة بـشـكل رئـيسي في
تصنيع األدوية الـنوعية وبعض األدوية

ذات االستخدام الشائع.
وبالكـاد تأثـر اجملتمع الـعلمي الـيوناني
بـالتـغـطيـة اإلعالمـية لـلـجدل الـذي أثاره
استخدام الـكلوروك في فـرنسا وبلدان
ي الناشئ أخرى فضالً عن اجلـدل العـا
عـن نـشــر دراســة نــشــرتــهــا مــجــلـة "ذي

رموقة. النسيت" العلمية ا
ويـقــول اخـتـصــاصـيــون في األوبـئـة في
الــيــونــان إن الــكــلـوروكــ يُــعــد فــعــالًـا
ــبـــــــــكـرة من ــراحل ا خــصـوصــاً في ا
ـــــــــــــرض وقـــــــــــــد أعـــــــــــــطـي مـع دواء ا
أزيـثـرومَيْـسـ لـلـمـرضى الـذين أدخـلوا

ـشـتق تـصـنـيع الـكـلـوروكـ أو الـدواء ا
مـنـه وهـو الـهــيـدروكـسي كــلـوروكـ في

العديد من البلدان في أوروبا. 
إذ تــنــتـج شــركــة سـانــوفـي الــفــرنــســيـة
كـبريـتـات الـهيـدروكـسي كـلـوروكوين في

منشأة في اجملر. 
ــعـروف جتــاريـاً أمــا الـعــقــار نـفــسه وا
بــاسم بالكــيــنـيـل فـيُــصــنع في مــوقـعي

إنتاج كبيرين في إسبانيا وفرنسا
.يُـستـورد دواء بالكـيـنـيل في الـعـديد من
البلـدان حيث ال يتم إنـتاج الهـيدروكسي
كـلــوروكـ مـثل الـيــونـان أو بـولـنـدا أو

إستونيا.
وفي بلغاريا يستـخدم الكلوروك الذي
يـصـنـعه مـخـتـبـر بـول بـيـو الـعام لـعالج

مرضى كوفيد-19.
وتـــعــــد بـــولــــنـــدا من كــــبـــار مـــنــــتـــجي
الـكـلـوروكــ وتـصـرح بـاسـتـخـدامه إذا
لـزم األمـر. وتـنـتـجه شـركـة أدامـيـد حتت
.وردا عــلى ســؤال لــوكــالـة اسم أريــشــ
ـــتـــحـــدث بـــاسم فـــرانـس بـــرس شــدد ا
احلـــكـــومــة اجملـــريـــة عـــلى أن الــدواء ال
يُعطى لـلمرضى اجلـدد ولكن فقط ألولئك

الذين بدأوا العالج به بالفعل.

ستشفى. إلى ا
وقال ماركوس أوالنـديزوس إنه وبفضل
عـــدم تـــســـجـــيل ســـوى عـــدد قـــلـــيل من
الـوفـيات فـي اليـونـان بـسـبب الـفـيروس
"لــم يــــــــــــــــؤجــج اجلـــــــــــــــــدل حــــــــــــــــول
".بـدأت جامعـة أثيـنا الطـبية الكـلوروك
في نــيــســان/أبــريل دراســة حــول "عــمل
ــرضى فــوســـفــات الــكــلــوروكــ عــلى ا

صاب بفيروس سارس-كوف-2. ا
وقــال ســـبـــيـــروس كـــيــنـــتـــيـــزيــوس إن
"اجلمهور والعـلماء والسلـطات حافظوا
على نـهج هـاد وبعـيد عن الـصخب في

تعاطيهم مع اجلدل. 
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والـفكـرة هي في االنـتـظار ورؤيـة نـتائج
4 الــــــــــدراســــــــــات" اجلــــــــــاريــــــــــة.وفـي 
حزيـران/يونيـو أدى انسـحاب ثالثة من
ؤلف األربعة لدراسة النسيت وحتول ا
ـيـة الـتي مـوقف مــنـظـمـة الـصـحــة الـعـا
بــاتت تـأذن اآلن بــاسـتـئــنـاف الــتـجـارب
اإلكلـينـيـكيـة على الـهيـدروكسي كـلورين
بعد تـعليـقها لـفترة قـصيرة إلى إحداث
ي صدمة وارتباك لـدى الرأي العام العا
واجملــتــمع الــعـلــمي.ومع ذلـك يـســتــمـر

طاعم ومـصففي حقـيقيـة للعـاملـ في ا
ـهم لديهم إضفـاء مشاعر الشعر إذ من ا

على الوجه".
وبــعــيــداً عن اجلــدل الــدائـر فـي أوسـاط
ي اســتـأنــفت اجملــتــمع الــعــلــمي الــعــا
الــيــونـان إنــتــاج الـكــلــوروكـ في ذروة
الـوبـاء وتـواصل جتـاربهـا اإلكـلـيـنـيـكـية
".أمام علـيه من خالل اتـباع "نـهج هـاد
األضواء اخلـضـراء الـوامضـة آللـة صنع
الـــكـــبـــســـوالت كـــانت إيـــفـــاجنـــيـــلـــيـــا
ساكيالريو االختصاصية الكيميائية في
مختبر شركة يوني-فارما اليونانية من
أوائل الــعــلـمــاء الــذين يــراقـبــون جـودة
ـســتــخــدمـة في أقــراص الــكـلــوروكــ ا

مستشفيات البالد.
تـمكـنت شـركة يـوني-فـارما ومـقـرها في
نـيا كـيـفيـسـيا في الـضـاحيـة الـشمـالـية
ألثــيــنـا من جتــديــد تــرخـيـص قـد في
ـنــاسب لــتـصــنـيع هــذا الـدواء الــوقت ا
ــثــيــر لــلـجــدل والــذي كــان يُــصـدر في ا
اضـي إلى إفريـقـيا تـسعـيـنـيات الـقـرن ا

الريا. لعالج ا
وقــال مــســؤول الــتــطــويــر في الــشــركـة
سبيروس كنتـزيوس لفرانس برس "كنا
في آذار/مــارس فـي حــالــة طــوار وقــد
تــصـرفت الــشـركــة بـســرعـة وطــلـبت من
اإلدارة الـوطـنـيــة لألدويـة إعـادة تـفـعـيل
هـذا التـرخـيص القـد قـبل بضـعـة أيام
من إغـالق احلــدود الــيــونــانــيــة وفـرض

تدابير اإلغالق في البالد.
فـي أعــقــاب ذلك  اســتـــيــراد خــمــســة
واد اخلـام من الـهنـد وأعلن أطنـان من ا
اخملــتــبـر "حــالـة تــأهب قــصــوى" لـلــبـدء
بـالــعــمل وفـق مـا تــذكــر إيــفــاجنــيــلــيـا

ساكيالريو.
وقـالت: "في نـهـايـة األسـبـوع التـي بدأت
في 21 آذار/مـارس عـمــلـنـا دون تـوقف
كنـا نعـمل حتت الـضغط وأنـتجـنا خالل
30 ساعة 24 مليون جرعة قدمناها إلى
الــــــنـــــــظـــــــام الـــــــصـــــــحي الـــــــوطـــــــني
الـــيـــونـــانـي".وأضـــافت "عــــنـــدمـــا رأيت
األقـــراص األولـى شـــعــــرت بــــارتــــيـــاح
وبــسـعــادة ألنـني بــذلت هـذا اجلــهـد من
أجل قـضـيـة جــيـدة".لم تـكن الـيـونـان قـد
سجـلت حيـنهـا سوى ست وفـيات و464
ــســتــجـد. إصــابــة بــفــيــروس كـورونــا ا
وبـــقــيـت الــبالد مـن أقل الــدول تـــضــرراً
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قالي هذا بالتعريف ن لم يَسـمع باألستاذ اجلامعي ولم يعرف من هو ?سأقوم 
إال إن حالـة التـراجع والتخـلف والتـبعـية الذلـيلة رغم كونه غـني عن التـعريف  به 
ـا جعـلت منه نـورا بعـيدا قـليل ر بـها الـعراق مـنذ عـقدين تـقريـبا ,ر التي مـر و
اإلضاءة لـعيونٍ لم ترى النور قدر كـونها تعايش الظالم وتعـمل باخلفاء بعيدا عن

قدرات الشعب  ال العام واللعب  رؤى الناس منغمسةً بالفساد وسرقة ا
ـدرسة وهـو مـتـعـطش لـلـعـلم فـتعـلم من األسـتـاذ اجلامـعي تـلـمـيـذ صـغـيـر دخل ا
ومـعنـى اإلجتـهـاد فظل مـجـتهـداومـعنى اسـاتذته مـعـنى االلـتزامـفـأصبح مـلـتزمـا 

النظافة فكان نظيفا في ملبسه وسلوكه .
توسطة وذجا يُقتدى بهوفي ا تخرج من االبـتدائية بدرجات عالية فكان مثـاال وإ
كـان له شـأننـشـاطه ازدادتـعلـقه بـالعـلم  أصـبح حالـة مالزمـة لوجـوده كـطالب في
,يـأتي الى الـبـيت بـعـد نـهـاية الـدوام لـيـلـتـقي مع كـتـبه وأوراقه لـقاءات ـتـوسـطة  ا
ـتوسطة وبـدرجات لها ثابـرة على طول الـيوموبعـد تخرجه من ا يتخـللهـا اجلد وا

معنا وقيمة  وهيبةدخل لإلعدادية .......
اإلعدادية بـالنسبة لألستاذ اجلامعي كانت مرحلة ليست كأي مرحلة فهي مرحلة
عـرفي ورغبات النـفس الشبـابيةحيث الصـبا وصراع الذات بـ طموح التـطلع  ا
االضـطـرابات الـتي صـارعـها األسـتـاذ بـرجولـة سـبـقت مـوعدهـا وانـتـصر عـلـيـها
بـأرادة قـررت أن تـمـضي قـدمـالتـنـال مـا تـنـاله من ثـمـرة اجلـهـد ونـضـال سـنوات
عاشهـا األستاذ وهـو يغفو يـوميا على كـتبه فتـأتي أمه لتزيح الـكتب جانبـاوتغطيه
بـغـطـاء احلب واحلـنان وأيـادي ال تـعـرف سـوى الـدعاءوحـركـاتٍ تـمـسح بـهـا تعب

مزوج  بتطلعات الشباب طالعة والتحضير اليومي ا القراءة وا
كــانت الـفــرحـة تــغــمـر كل جــانب حــ جـاء األســتـاذ بــورقــة تـغــزوهـا الــدرجـات
ـمزوج حـبا ودعـوات ونظراتِ العـاليـةليـقرئـها أمام والـدته وهي تـبكي بـفرح األم ا
تـسـبق اجلـمـيع الى قـابـل األيـام وهـنـا إرجتل من صـهـوة جـواده لـيـسـتـلـقي عـلى
ا كانت مـكانا لـلقاءات له مع مـناهج الدراسـة وهو مرتـاح الضمـير بعد أريكة طـا

أن أدى ماعليه بقوة وإرادة وانفاسِ تزهوا بالنجاح والتفوق..
ــراتـوحـدائق وفي اجلــامـعــة كـان األســتـاذ اجلــامـعـي يـنــظـر لــلـمــكـانــقـاعـات  ,
ونشـاطات وحـركات كـان للجـنس اآلخـر فيـها أثـر أضاف لـلمـكان بـهجـة والقا ..
ـتــ وكـأنه هــدف البـد من كـان األســتـاذ يــنـظــر لـكـل مـا تـقـع عـلــيه عـيــنـيه احلــا
حتـقيـقـهـونـصـر البـد من تـعزيـزه وبـالـفـعل حتـقق ذلـكـفالـبـكـالـوريـوس كـانت وعاءً
وأساسـا قويا  لشهـادات أخرى حصل علـيها األستاذ حـتى أصبحت الدال التي

تسبق إسمه  وسام شرف وعز  فقد جاءت  
حصيلةً جلهود سنوات وسنوات .

هذا هـو األستـاذ اجلـامعي من مـرحلـة إلى آخـري ومن جهـدِ الى جهـدومن جناح
الى جناح ومن أحـالم وتطلـعات إلى حـقائق رسمـت لها مـكانـا على أرض الواقع
فـأصـبح  األسـتــاذ.... دكـتـور أحـمـد و دكـتـور حــسـ و دكـتـورة وفـاء و دكـتـورة
فـاطمـة أسمـاء عنـدما تـنظـر الى وجوهـها ترى فـيهـا كل اخليـروعنـدما تـصافـحها
ستقبل وعرق السن الزكيومن اجلدير وتقف بـجانبها تشم منها رائحة األمل وا
الية  البد من ذكر احلديث التالي بالذكر هنا ونحن نتحدث عن أزمة العراق ا

فقـد ورد في كـتب احلديث ومـصـادر الـتاريخ أن الـرسـول الكـر مـحمـد بن عـبد
الـله (صـلى الـله عـلـيه واله وصـحـبه وسـلم) قـال ألصـحـابه يـومـا وهـو يـنـصحـهم
(إذا نـفـذت خيـرات احلجـاز عـليـكم بـاليـمن قـالوا:: وإن نـفذت خـيـرات اليـمن قال
ـصـطفى :عـلـيكم :عـلـيكم بـالـشام قـالـو: وإن نـفذت خـيـرات الشـام قـال احلبـيب ا
قـالو: وإن نـفذت خـيرات الـعراق :  قـال العـراق ال تنـفذ خيـراته) صدق بالـعراق 
رســول الــله. . وهــنـا أخــاطب كل مــســؤول كــبــيــر في الـدولــة الــعــراقــيــةأخـاطب
الـرئـاســات الـثالث سـابـقـا وحـالــيـا ونـواب الـشـعب من عـام 2004 الى الـيـوم  .
والوزراء ووكالئـهمأخاطـب رجال الدين الذين ظـهروا للـواجهة السـياسية دون أن
يقدمـوا   شيئـا للنـاس بعد أن  سـرقة خيـرات بلدهم حـتى نفذتـوعليـه فان نفاذ
باشـر في خانـة التـحدي لـله تعـالى ولرسـوله الكـر ح أكد اخليـرات تدخل بـا
بـإيــعــاز من الــله ان الــعــراق لــوكــان مَن يــقــوده  مــنـصــفــا وصــاحلــا مــا نــفـذت
خــيـراتـهـوعــلـيه فـإن أزمـة الــعـراق االقـتـصــاديـة سـبـبـهــا األول سـوء تـصـرف مَن
ـقـدراته طـبـقـة يـحـكـمـونـه ومـنـذ عـقـدين من الـزمن تـقـريـبـا ومـا قـبـلـهـا إذ تـلـعب 
سياسـية ال تعـرف معنى الـتخطـيط وال تفهم لـلمسـتقبل طـريقا فـهى تعيـش يومها
بعيـدا عن تـطلـعات النـاس وأمانـيهم وطـموحـاتهم حـتى  أوصـلوا البـلد الـى حافة
ومن هنـا  بدأت اجلهات لك من طاقـات عظيـمة وكبـيرة ومهـمة  الهـاوية بكل مـا 
اخملتـصة وكـأنهـا حتمّل أسـتاذ اجلـامعة  مـا يحـصل في البـد من تراجـع وفساد
ونـهب لـلـمـال الــعـام في الـوقت الـذي هــو أبـعـد خـلق الـله عـن ذلـكـفـهـو احلـريص
ثـابر اجملـاهـد الذي يـواصل الـليل بـالـنهـار من أجل ان يـصنع الدقـيق األصـيل ا
ـتخـصصـة في البـرمان جـيال واعـيا لـبلـدِ يقـوده الالوعي وبـقوة فـأخذت لـلجـان ا
تتحـدث بأشكال شتـى وبأحاديث منوعـة ومنها ما أكـدت عليه جلنة الـتعلم العالي
النيـابيـة بقولـها ( إن أسـاتذة اجلـامعات سـيفـقدون ثلث رواتـبهم بـسبب تـخفيض
اخملصـصات] وهذا التصريح إذا جاء جلس النبض أو حقيقة تفكر بها احلكومة
ـنـطق وعـن اخلـلق الـسـيــاسي وبـعـد الــنـظـرفـبــلـدان الـعـالم فـهــو أمـر بـعـيــد عن ا
ـتـخـلف تـهـتم بـاألسـتـاذ بـالـدرجـة األولى أكـثـر من إهـتـمـامـهـا بـأي ـتـحـضـر وا ا
شريـحة أخرى والسبب  أن األسـتاذ هومن يصنع الـعلماء الذين
يأخـذون بدورهم بناء الـبلدان حتى يـفخر بهـا اجلميع ومنهم
السـياسـي  هذا إذا كـان للـسـياسي رغـبـة لبـنـاء بلـده ولله
من وراء الــقـصـدعــاش الـعــراق مـنــبع الـشــعـوب وصـانع
الرجـال والف حتية لشهداء الـعراق الرجال الذين قدموا
دمــائـــهم وحـــيــاتــهـم قــرابـــ من أجل الــبـــلــد وتـــاريــخه

ومستقبله.                                        
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{ مـوسكو (أ ف ب) - تـخطت روسيا
امـس الــثالثــاء الـــســتــة آالف وفــيــات
ـســتـجـد في جــراء فـيـروس كــورونـا ا
ــطـبق في مــوسـكـو وقـت رفع الـعـزل ا
إلحــتـــواء الــوبــاء رغم تــســجــيل آالف
احلــاالت اجلـــديــدة في الــبالد.ووفــقــا
لألرقـام الـرسمـية بـلغ الـعدد اإلجـمالي
حلاالت كوفيد-19 في روسيا 485253
بــيـنــهـا  6142 وفــاة. وتــبـقى روســيـا
ثــالـث بــلــد في الــعــالم من حــيث عــدد
اإلصـــــابــــات.وفـي الــــســـــاعــــات ال24
األخــيــرة سـجــلت الـبالد  8595 حــالـة
جـديدة وهـو رقم مسـتقـر منـذ أكثر من
ثـالثـــة أســابـــيع و171 وفـــاة.وتـــبـــقى
مـوسكو بـؤرة تفشي الـوباء مع نصف
عــدد الـوفـيــات حـتى لـو تــراجع فـيـهـا
الـعـدد اليـومي لـلحـاالت من سـتة آالف
مـــــــطــــــلـع أيــــــار/مــــــايـــــــو إلى 1572
الــثالثــاء.ومـســتــنـدا إلى هــذه األرقـام
ـشـجـعة أعـلن رئـيس بـلـدية مـوسـكو ا
ســـيـــرغي ســـوبـــيـــانـــ اإلثــنـــ رفع
ـطــبق مـنـذ نـهـايـة ـنـزلي" ا "احلــجـر ا
آذار/مــارس ونـظــام األذون اإللـزامــيـة
لـــســكــان الـــعــاصـــمــة.وال يــزال وضع
الـكـمـامـات في الـشـارع والـقـفازات في
ــديـنـة ـغــلـقـة إلــزامـيـا في ا األمــاكن ا
الــتي تــعـد  12 مــلــيـون نــسـمــة.وأفـاد
مراسل فرانس برس أن ازدحام السير
عــــاد ألول مــــرة إلى مــــوســـكــــو وسط
الــطـقس الــصـيــفي مــنـذ نــهـايـة آذار.
وقــالـت اولــغــا إيــفــانــوفـا ( 33عــامــا)
ـسـؤولـة عن الـتـسـويق "هـنـاك أعداد ا
كـبيـرة من األفراد في الـشارع. انه يوم
جــمـيـل".وأضـافت "أمــضـيت كل شــهـر
أيــار/مــايــو فـي مــنــزلي الــريــفي لــكن
األوان قـــــــد حـــــــان لــــــــلـــــــعـــــــودة إلى
مـوسـكـو".وفي حي بـاتـريـاركي برودي
الـفـخم اسـتـقـبـلـت صـالـونـات الـتـزي
والــــتـــجـــمــــيل أول الـــزبــــائن.ويـــنص
اجلـدول الزمني الـذي وضعته الـبلدية
ـتـاجـر لـرفـع الـعـزل عـلى إعـادة فـتح ا
ـطاعم واخلـدمات وأمـاكن الـتسـلية وا
23 عـــــــــــــــلـى مـــــــــــــــراحـل -  9و 16و

حــزيــران/يــونــيـو -.ويــؤكــد مــنــتــقـدو
الـكـرمـلـ أن الـسـلـطـات تـستـعـجل في
رفع الـتـدابـيـر قـبل الـعـرض الـعـسـكري
الـكبـير في 24 مـن اجلاري في مـوسكو
فـي ذكـرى اإلنـتـصـار عـلى الـنـازيـ ثم
االسـتفتاء حـول إصالح الدستور الذي
كــان مـقـررا نـهـايــة نـيـسـان/أبـريل و
تـأجـيـله إلى األول من تـمـوز. وسـيـتيح
ــيــر بــوتــ االصـالح لــلــرئــيس فـالد
الــبـقـاء فـي احلـكم حـتى 2036. وتــبـرر
الـســلـطـات الـروسـيـة نــسـبـة الـوفـيـات
الــضـعـيــفـة جـراء كــوفـيـد- 19بــاتـخـاذ
إجـراءات فـي مـرحـلـة مـبـكـرة وتـطـبـيق
سـيـاسـة لـكشف االصـابـات عـلى نـطاق
رتبـطة بـفيروس واسع وأن الـوفيـات ا

كورونا هي الوحيدة التي حتتسب.
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وتـخـطت حصـيـلة اإلصـابـات بفـيروس
ـسـتـجـد في الـعـالـم الـسـبـعة كـورونـا ا
مـالي امس في تعـداد لوكـالة فرانس
بــرس يــسـتــنــد الى األرقــام الـرســمــيـة
ـــعـــلـــنـــة فـي وقت يـــواصل الـــوبـــاء ا
انـتشاره في أميـركا الالتينـية.وتخطت
حصيلة اإلصابات في أميركا الالتينية
الـ 400ألـف. وبـاتت سـانــتـيــاغـو حـيث
يــعـــيش ســبــعــة من أصل 18 مــلــيــون
شـخص في تـشيـلي البـؤرة الرئـيسـية
ــئــة من لـــلــوبــاء إذ سُــجّــلت  80 فـي ا
اإلصـابــات فـيـهـا فـيـمـا تـبـدو خـدمـات
الـــرعـــايـــة الــــصـــحـــيـــة عـــلى وشــــــك
االنـــهــــــيـــار.وأُحــصـي مــــــا ال يــــــــقلّ
عــــــن  7,003,851 إصــابــة بــفــيــروس
ــسـتـجــد في الـعــالم بـيــنـهـا كــورونـا ا
 402,867وفـاة وخـصوصـاً في أوروبا
الـقـارة األكـثـر تضـررا جـراء الـوباء مع
 2,275,305إصـــابـــة و 183,542وفـــاة

ـــتـــحـــدة مع 1,942,363 والـــواليـــات ا
إصـــابــة بــيــنــهــا  110,514وفــاة وفق
تــعــداد وضــعــته وكــالــة فـرانـس بـرس
اسـتــنـاداً إلى مـصـادر رسـمـيـة اإلثـنـ
عند الساعة 07,00 ت غ.وتضاعف عدد
علنة في العالم خالل أكثر اإلصـابات ا
من شـــهــر بــقــلــيل وسُــجّــلت أكــثــر من

مـلـيون إصـابة جـديدة بـكوفـيد- 19في
األيــام الــتــسـعــة األخــيــرة وفق أرقـام
تـــــبــــــقى دون الــــــعـــــدد احلـــــقــــــيـــــقي
لإلصـابـات.وسـجّـلـت تشـيـلـي الـواقـعة
في أمـيـركـا اجلنـوبـيـة أعداداً قـيـاسـية
خـالل الــســـاعـــات األربع والـــعــشـــرين
األخيرة مع 96 وفاة و6405 إصابات
مــا يـرفع عـدد الـوفــيـات اإلجـمـالي إلى
2290. وتــقــول الــكــاتــبـة الــتــشــيــلــيـة
إيـزابيل ألليندي ردا عـلى أسئلة وكالة
فـرانس عن رؤيـتـها لـلـعالم في مـرحـلة
مـا بعـد كورونـا إن هذا الوبـاء "علّـمنا
أنـنا جـميـعاً عـائلـة واحدة. مـا يحصل
مـع إنـــســـان في ووهـــان يــــحـــصل مع
الـعالم بأسـره معنـا جميـعاً (...) ليس
كن هـناك جدار ليس هناك أي جدار 
أن يفرّق الناس".في البيرو ثاني دولة
أكـثر تضرراً في أمـيركا اجلنـوبية بعد
الــبـرازيل بـات الـنـظــام الـصـحي عـلى
وشك االنـهيار خصوصاً بسبب نقص
.لكن في الـبرازيل ثالث دولة األكـسج
أكـثر تضـرراً من الوباء في الـعالم بعد
ـتـحـدة وبـريــطـانـيـا أعـلن الــواليـات ا
حـــاكـم ريـــو دي جـــانـــيـــرو تـــخـــفـــيف
اجــراءات الــعــزل.ونــشــرت احلــكــومــة
الـبرازيلية مساء األحـد أعداداً متباينة
لــلـوفــيـات واإلصــابـات في 24 ســاعـة
فـأفـادت حـصـيـلة أولى عن 1382 وفـاة
إضـافـيـة فـيمـا أشـارت حـصـيلـة ثـانـية

غلى 525 وفاة. 
WO Ë« WKOBŠ

وجــاء في احلـصــيـلــة الـثــانـيــة أيـضـاً
تـسـجـيـل قـرابة 19 ألـف إصـابة مـقـابل
12500 فـي احلــصـــيــلـــة األولى.في كل
األحـوال تـخـطت احلـصـيـلـة الـرسـمـيـة
فـي البالد عـتـبة الـ 36ألـف وفاة عـلـماً
أن الـعـلمـاء في البـرازيل يـعتـبرون أنه
عـــــدد أقلّ بـــــكــــثـــــيــــر مـن األرقــــام في
ــتـحـدة حـيث الــواقع.وفي الـواليـات ا
ناهضة للعنصرية حتـتلّ التظاهرات ا
نــــشـــــرات األخــــبــــار يــــتـــــواصل رفع
اجـراءات الـعزل.وهـذا األسبـوع تدخل
ـرحـلة األولى من خـطة نـيـويورك في ا

اجلــمـعـة رسـالـة رسـمــيـة مـوجـهـة إلى
احلكومة في خطوة أولية قبل اللجوء
احملـتـمل إلـى الـقـضاء.ويـعـنـي احلـجر
الـذي سـتعـيـد احلكـومـة النـظـر فيه كل
ثـالثـة أســابـيع جــمـيـع الـوافــدين بـراً
وبــحـــراً وجــواً إن كــانــوا مــســافــرين

تحدة. ملكة ا مقيم أم ال في ا
وتــدرس حــكـومــة بـوريـس جـونــسـون
اســتــحـداث جــسـور جــويــة مع بـعض
الـوجـهـات الـسـيـاحـيـة مـثل فـرنـسا او
إسـبانـيـا ما سـيسـمح بااللـتفـاف على

احلجر.
وجـاء نـبأ سـار االثنـ من نيـوزيلـندا
مـع خروج آخر مصـاب بكوفيد-19 من

العزل. 
ــديــر الــعــام لــوزارة الــصــحــة وقــال ا
أشــلي بـلـومــفـيـلــد إن "عـدم وجـود أيـة
إصـابـة نـاشـطـة لـلـمـرة األولى مـنذ 28
شـباط/فبراير هو بالطبع خطوة مهمة

في مسيرتنا".

الـبالد وأفـراد عـائالتـهم.في إسـبـانـيا
الـتـي سجّـلت 27 ألـف وفاة فـي اجململ
لــكـــنــهــا جنــحت في الـــســيــطــرة عــلى
الـــفـــيـــروس في األســـابـــيـع األخـــيــرة
يـستـأنف الدوري اإلسبـاني لكـرة القدم
نـشاطه اخلـميس بـعد ثالثـة أشهر من
ـقــابل تـرفع بـريــطـانـيـا الــتـوقف.في ا
الـتي سـجّلت  40542 وفـاة في اجململ

القيود ببطء شديد.
ويــنــبــغـي عــلى كل شــخص يــصل إلى
أراضـــيـــهــا مـن اخلــارج اعـــتـــبــاراً من
دة 14 االثـن اخلضوع حلجر صحي 
يـوماً جتـنبا لـتسـجيل إصابـات جديدة
قــادمــة من اخلــارج في اجــراء يُــشـكك
بـفعاليته ويثيـر خوف قطاعي الطيران

والسياحة.
ونــددت شــركــات الـطــيــران "بــريــتـيش
ايــروايــز" "و"ايــزي جــيت" و"رايـن ايـر"
األحـد في بـيـان مـشـتـرك بـتـدبـيـر "غـيـر
مــتــنــاسب" و"غــيــر مــنــصف". ووقــعت
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اسـتئـناف أنـشطـتهـا االقتـصاديـة التي
أُوقــفت بــســبب تــفـشـي وبـاء كــوفــيـد-
ــــرحـــلــــة ســـيُــــســـمح .19وفـي هـــذه ا
ـصانع في العاصمة لـشركات البناء وا
االقــتـصــاديـة األمــيـركــيـة بــاسـتــئـنـاف
تـاجر الـتجـزئة عـملـها كـما سـيُسـمح 
بـإعـادة فـتح أبـوابـهـا مع فـرض بـعض
ـتـحدة في الـقـيـود.وسجّـلت الـواليات ا
الــسـاعـات األربـع والـعـشــرين األخـيـرة
691 وفـاة وفق ما أفـادت جامعـة جونز
هــوبـكـنــز مـقـابـل ثالثـة آالف وفـاة في
الـيوم السابق في أعلى حصيلة وفيات
يـومـيـة مـنذ بـدايـة األزمـة.وفي أوروبا
حـيث يتواصل رفـع اجراءات العزل في
عـــدد من الــدول من بـــيــنــهـــا فــرنــســا
ســجّـلـت بـولــنـدا أثــنـاء عــطـلــة نـهــايـة
األســــــبــــــوع زيــــــادة حــــــادة فـي عـــــدد
اإلصـابات بالـفيروس مع  1151إصـابة
ـصـابـ هم من جـديـدة.ونـحـو ثـلـثي ا
الـعمّـال في منجم زوفـيوفكـا في جنوب
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في هذه االيـام التي يواجه العالم جائحة كورونا وفرض احلظر الكلي او اجلزئي
من قـبل مـعـظم احلـكومـات أصـبح الـتـعلم اإللـكـتـروني او الـتعـلم عن بـعـد خـيارًا
شائـعًا بشـكل متـزايد لـلدراسـة او للـتدريب أثـناء الـعمل. إذا كـنت قد اسـتخدمت
مـقاطع فـيديـو لتـعلم كـيفـية الـقيـام بشيء مـا أو قمت بـصقـل مهاراتـك باسـتخدام
أحد التـطبيـقات فلديك خـبرة في التـعلم اإللكتـروني. ببسـاطة التعـلم اإللكتروني
ه من خالل الــوســائط ــنــظم الــذي يــتـم تــقــد اوالــتــعــلم عن بــعــد هــو الــتــعــلم ا
ـوارد الـرقـمـيـة. وفي هـذه األيـام عـادةً مـا تـتـضمـن نـدوات عـبر اإللـكـتـرونـيـة أو ا
اإلنتـرنت أو مقاطع فيديـو مسجلـة أو تعلم افتـراضي مباشر أو مـحتوى منظم أو
هام واألنـشطة التي يجب عـلى الطالب إكمـالها. عندمـا يتعلق األمر سلسـلة من ا
هنية أصـبح التعلم عن بعـد خيارًا شائعًـا بشكل متزايـد للتدريب أثناء باحليـاة ا
قارنة مع دروس الفصول الدراسية الـتقليدية فقد أظهرت الدراسات العـمل. وبا

أن التعليم اإللكتروني فعّال إن لم يكن أفضل. 
رغم أن التـعلم اإللـكتـروني ليس اخلـيار الـصحـيح لكل اجملـاالت خاصه اجملاالت
الطبـيه والهـندسـيه والعسـكريـة التي حتـتاج الى تـطبيق مـيداني. لـكنه يـقدم نفس
اجلودة في الـعديـد من اجملـاالت التـعلـيـميـة االخرى بـاإلضـافة إلى وجـود موارد
كـنك مراجـعـتهـا في وقتك اخلـاص. ومن خالل جتريـتي كاسـتاذ اضافـية الـتي 
جامـعي في جامعة كيرتـن االسترالية في سنة  2014كـان هناك توجه متزايد من
قبل اجلـامعة واجلامعات االخرى في اجتاه التعلم اإللكتروني حيث وبعد تطبيقي
له وجدت ان الـتعلم اإللكتـروني او التعلم عن بـعد يسمح لك بالـتأقلم في التدريب
على مـدار يومك في الـوقت الـذي ينـاسبك حـتى لو كـان لديك وقت قـصيـر فإنك
كـنك القيـام بالتدريب هـارات. كما  تستـطيع ان تسـتخدم هـذا الوقت لتحـس ا
من أي مـكـان يـنـاسـبك سـواء في مـكتـبك أو مـقـهى أو راحـة مـنـزلك لـعـدم وجود
ـكن للـمتـدرب او الطـالب حتديـد مدى حاجـة إلى فصل دراسـي مادي. كـما انه 
ـمكن الـرجـوع إلى اي جزئـيـة لم يتم سرعـة التـعـلم ومتى يـجب االنـتقـال ومن ا

فهمها تمامًا. 
اما من ناحـية التـكلفة نـظرًا لعـدم وجود تكالـيف للفـصول الدراسيـة أو السفر أو
واد غالبًا ما يكون التعلم اإللكتروني أرخص من التدريب وجهًا لوجه. تكـاليف ا
بـاالضـافة الـى اني وجدت الـعـديـد من طالبي كانـوا يـعـتبـرون الـتعـلم االلـكـتروني
اكـثر مـتـعة وفـعالـية خـصوصـا باسـتخـدام الـصور والـفيـديو واأللـعاب وغـير ذلك
الكـثير من الـبرامج احلديـثة. اذ يـساعد هـذا التنـوع والثراء في احملـتوى على أن

اط. ا يتناسب مع جميع اال يكون التعلم أكثر فعالية 
لـذا اتمـنى ان تـنـتـشـر ثـقـافـة الـتعـلـيم االلـكـتـروني واشـجع الـطـلـبـة واالفـراد على
ــهـارات وتــعـزيــز إالنـتـاجــيـة فــان هـنـاك اســتـخــدامه لـتــحـسـ ا
مجـموعة واسعة من خـيارات التعلم اإللـكتروني  إعدادها
وضوع ـكن للمسـتخدمـ من خاللها حتـديد ا بطـريقة 
الدقـيق الـذي يـحتـاجـونه والـتعـرف عـليـه. كمـا ان هـناك
الكـثير من الندوات عبر اإلنترنت جلسات مدتها ساعة
كن واضيع والتي  واحدة حـول مجموعة متنوعة من ا

مشاهدتها مباشرة أو عند الطلب. 
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نـطقـة منذ ذلك الـهدنـة بيـنما تـشهـد ا
احلــ اشـتـبـاكــات مـتـقـطــعـة وقـصـفـاً
مــدفـعــيـاً مــتـبــادالً بـ قــوات الـنــظـام

والفصائل.
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وتـسبب قـصف مدفـعي في وقت سابق
ـــقــــتل ثالثـــة مـــدنــــيـــ عـــلى األقل
رصـد.وبـعد تـوقّف دام نـحو بـحـسب ا
ثـالثـــة أشــــهـــر عــــاودت الـــطــــائـــرات
اضي اسـتـهداف الـروسـية األسـبـوع ا
ـنـطـقة الـواقـعة بـ احلـدود اإلدارية ا
حملــافــظــات إدلب وحــمــاة والـالذقــيـة
حـيث تـنـتـشـر فـصـائل مـقـاتـلـة أبـرزها
ـرتـبط بتـنـظيم تـنـظـيم حراس الـدين ا
الـقاعـدة.وتسـيطـر هيـئة حتـرير الـشام
) وفـصـائل أخرى أقل (الـنـصـرة سابـقـاً
نـــفـــوذاً عـــلـى نـــصف مـــســـاحـــة إدلب
ــنــطــقـة ثـالثـة ومــحــيــطــهـا.وتــؤوي ا
ماليــ شـخص نـصــفـهم تـقــريـبـاً من
.وجـاءت الـغـارات الـروسـيـة الــنـازحـ
غــداة اشــتـبــاكـات بــ قــوات الـنــظـام
والـفصـائل اجلهـادية في مـنطـقة سهل

{ بـيروت (أ ف ب) - قـتل مدني امس
الـــثالثـــاء بــقـــصف جـــوي اســتـــهــدف
مـحافظـة إدلب في شمـال غرب سوريا
في أول حــصـيـلـة مـدنـيـة جـراء غـارات
مــنــذ ســـريــان وقف اطالق الــنــار قــبل
ــرصــد ثـالثــة أشــهـــر وفق مــا أفـــاد ا
الـسوري حلقـوق اإلنسان.ويـسري منذ
 6 آذار/مــارس وقف الطـالق الـنــار في
إدلـب وأجـزاء من مـحـافـظـات مـجـاورة
أعــلــنــته مــوســكــو الــداعــمــة لــدمــشق
وأنــقـرة الــداعــمـة لــلـفــصــائل وأعـقب
هــجـومـاً واسـعـاً شـنّــته قـوات الـنـظـام
بــــدعم روسـي دفع قــــرابــــة مــــلــــيـــون
شــخص لـلـنــزوح من مـنـاطــقـهم.وأفـاد
ـرصـد عن شـنّ طـائـرات روسـيـة بـعد ا
مـنتـصف ليل االثنـ الثالثاء 15 غارة
عــلى قـرى وبـلــدات عـدة في ريف إدلب
ـقـتل مدني في اجلـنـوبي مـا تسـبّب 

قرية بليون وإصابة آخرين بجروح.
ـرصد رامي عـبد الـرحمن وقـال مـدير ا
لــفــرانـس بــرس "إنه أول مــدني يــقــتل
جـــراء غـــارات جـــويــة" مـــنـــذ ســـريــان

الــــغـــاب في ريـف حـــمـــاة الــــشـــمـــالي
الــــــغـــــربـي أوقـــــعت  41قــــــتـــــيـالً من
ــوجب اتــفــاق الــهــدنـة .و الــطــرفــ
تـسيّر روسيا وتركـيا دوريات مشتركة
عــلى طـول طــريق دولي اسـتــراتـيـجي
يُــعـــرف بــاسم "إم فــور" ويــفــصل بــ
مـــنــــاطق ســـيـــطــــرة قـــوات الـــنـــظـــام
والـفـصـائل.وال يـعـد وقف اطالق الـنار
احلــالي األول في إدلب الـتي تـعـرضت
خالل الـسنوات األخـيرة لهـجمات عدّة
شــنــتــهـا قــوات الــنــظـام بــدعم روسي
وسـيطرت خاللها تدريجياً على أجزاء
واســعـة مـن احملـافــظـة. ومع تــقـدمــهـا
األخـيـر في جـنـوب إدلب وغـرب حـلب
بـات قــرابـة نـصف مـسـاحـة احملـافـظـة
حتت سـيـطرة قـوات النـظـام.وتسـبّبت
ــقــتل أكــثــر من احلــرب في ســوريــا 
ـاليـــ 380 ألـف شــــخص وشــــرّدت ا
وهـجرت أكثر من نصف السكان داخل
الــبالد وخـارجــهـا كــمـا دمـرت الــبـنى
التحتية واستنزفت االقتصاد وأنهكت

القطاعات اخملتلفة. œUG—…: نازح سوري ينقل اغراضه اثناء مغادرته اريحا في محافظة ادلب

كاميرا تكشف االصابة بكورونا
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الـــفــــتـــرة بـــالـــذات لـــضــــعف اخلالفـــة
واجلــــهـــاز اإلداري لــــلـــبـالد وتـــدهـــور
حـالـهـا فـإن اخلـلـيـفة لـم يكـن له سوى
بـغداد وأعـمالهـا واحلكم فيـها جمـيعًا
البن رائـق ولـيس لـلـخـلــيـفـة حـكم. لـقـد
كـــانت الـــبالد اإلسـالمـــيــة تـــعـــاني من
االنــقــسـامــات الــطــائـفــيــة والـعــرقــيـة
فـالبـصرة في يـد ابن رائق وخـوزستان
فـي يـد الـبـريـدي وفـارس في يـد عـمـاد
الــدولــة بن بــويه وكــرمـان فـي يـد أبي
مـــحــمـــد الـــيــاس والـــري وأصــبـــهــان
واجلــبل فـي يـد ركـن الـدولــة بن بــويه
و(يــــد) و(شـــكــــمــــيـــر) أخـي مـــرداويج
ـوصل وديار بـكر يـتـنازعـان علـيـها; وا
ومــضــر وربـيــعــة في يـد بــني حــمـدان
ومـصر والـشام في يـد محـمد بن طغج
ـغـرب وأفريـقيـا في يد عـبد الـرحمن وا
لقب بـالناصـر األموي... وكان مـحمـد ا
الـنـزاع قائـمًا عـلى قـدم وساق بـ تلك
األمـصار; وكان شـنّ الغارات واحلروب

بينها قد هدّ كيان الدولة العباسية. 
أمّـا اإلدارة للبالد فترة سفارة السمري
فـهـو حـديث ذو شـجـون فـقـد اسـتـعـان
ــــتــــقي فـي إدارة شـــؤون الــــراضـي وا
دولــتــهـمــا بـبــعض الــوزراء الـضــعـاف
الــذين بــذلــوا لــلــخـلــيــفــة الــكــثـيــر من
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فقد وقعت الغيبة التامة  فال ظهور إال
بـإذن الله تـعالـى ذكره. وذلك بـعد طول
األمـد وقـسوة الـقلـوب وامتالء األرض

 . جوراً
شاهدة  وسـيأتي لشيعتي من يدعي ا
ـــشـــاهــــدة قـــبل خـــروج أال مـن ادعى ا
السفياني والصيحة  فهو كذاب مفتر.
وال حــــول وال قـــوة إال بــــالـــله الــــعـــلي

العظيم). 
وعـنـد ظـهور الـكـتـاب والتـوقـيع حـضر
الـوكالء عـنـده واسـتـنـسـخـوا الـكـتـاب.
وفـي اليوم السادس حضر الوكالء ب
يــدي الـسـمـري وسـألـوه عن وصـيه من

بعده فقال (لله أمر هو بالغه). 
ÍdL « b d

دفن الــسـمـري قـريـبـاً من شـاطئ دجـلـة
بـــجـــانب الـــرصـــافــة  فـي حــجـــرة من
مـسجـد القـبالنيـة في شارع اخلَـلَنجي
(شـارع الـنـهـر حـالـيـاً)  الـذي تـقع فـيه
ستنصرية . وقد كنت أمر به درسة ا ا
في الـسبـعيـنيـات وأشاهـد شبـاكاً يطل
عــلـى الــشــارع عــلــيه شــمــوع مــضــاءة

وأشرطة خضراء. 
ـرقـد بــعـد سـقــوط الـنــظـام  إعـمــار ا
حـيث  فـتح بـاب عـلى شـارع الـنـهر 
وأعــيــدت صــيــانــته وإنــارتـه وإكــسـاء
أرضــيـــته وجــدرانه. كـــمــا  تــغــلــيف
ــرمـر  والــسـقف بــأعـمـال اجلــدران بـا
ــرايــا الــدقــيـقــة (آيــنــة كــار). يـحــيط ا
بــصـنـدوق الـقـبــر شـبـاك من الـزجـاج 
عـليه بـردة خضـراء . وتوجـد علـيه قبة

ومنارة.

ســنــوات حــكــمه. وكــان الــســمـري
يــتـــواصل مع االمــام (ع) وله مــعه
مـكاتـبات  وذكـر أنه (ع) نبهه إلى
اجـتنـاب فتـنة وهي األحـداث التي

عتز.  قتل فيها اخلليفة ا
اً وحديثاً أثـنى عليه الـعلماء قـد
 وأجـمعـوا على عدالـته ووثاقته.
ـفــيــد بـأنه أهل وصــفه الــشـيـخ ا
عــقل وأمـانـة وثـقـة ودرايـة وفـهم
وحتــصــيل ونــبــاهــة. وقــال عــنه
الـطوسي بأنه صادق اللهجة في
مــقــالــته. وقــال الــســيــد مــحــمــد
ـاً ربـانـيـاً الـصــدر عـنه : كـان عـا
زاهــــداً ورعـــــاً شــــيــــخــــنــــا في

احلديث والفقه. 
تـصـدى لـلسـفـارة عام 326 هج
/  937م  وتـــــــــــــوفـي فـي 15
14 شـــــــعـــــــبــــــان   329 هـج (
مــــايس  941 م ) وهـي فـــتـــرة
ن سبقوه من قـصيرة مقـارنة 
الـسـفـراء. وكـانت فتـرته مـلـيـئة

ـا بــاألحــداث والـفــ واجلــور 
أدى إلـى انحسـار نشـاطه بسبب
التضييق عليه من قبل السلطات

العباسية.
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قـــال الــصــولـي في حــوادث عــام
هـ: عاثت العامة في األرض327
فسادًا وانقضوا على احلمامات
الـعـامـة وأخـذوا ثـيـاب من فـيـها
ـصـادرات وتـفـاقم شرّ وكـثـرت ا
الـلصوص الذين تسلّحوا بالعدد
لـكبس الدور لـيلًا وشـكى الناس
مـن غـيـر جــدوى إلى (بـجــكم) مـا
أحــــله بـــهـم أصـــحـــابـه من بالء
ـنـازعات وانـتـشـرت الفـوضى وا

وساءت أحوال العراق. 
ولـم تخـل فـتـرة سـفـارة الـسـمري
مـن عـبث الــقـرامــطـة فـقــد كـانت
ـد واجلزر تـلك الـفـتـرة آخـذة بـا
وكـان احلج آنذاك معطلًا من عام
٣١٧هـ إلـى عام ٣٢٧هـ العتراض
نازعات الـدينية الـقرامطة. أمّـا ا
فـــقــد بــقـــيت بــ الـــطــوائف في
ا زاد بـغـداد عـاصـمـة اخلالفـة 

األمر إدبارًا. 
وتـوقفت الفتوحات اإلسالمية في هذه

ثنى   ا
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ـهـدي األربـعـة عـاشوا سـفـراء االمـام ا
فـي بـــغـــداد ودفــــنـــوا فـــيــــهـــا رغم أن
الـــعــاصـــمــة كـــانت ســـامــراء فـي تــلك
الــفــتـرة. لــكن بــقــيت بـغــداد حــاضـرة
ــدارسـهــا ومــكـتــبـاتــهـا الــعـالـم كـله 
وعــلـمــائـهـا وفــقـائــهـا ومـتــصـوفــيـهـا

وشــــعـــرائـــهــــا وأدبـــائـــهـــا
ومــنـــجــمــيــهــا وأطــبــائــهــا
ومـتـكـلـمـيـهـا. عـنـدمـا كـانت
بـغـداد شاغـلـة الدنـيـا تهـفو
إلـيـهـا الـقـلـوب  وتـشـد لـها
الــرحـال من أقــاصي الـعـالم

سكون.  ا
 lÐ«d « dOH «

هـــو أبـــو احلـــسن عـــلي بن
مـــحـــمـــد الـــسَـــمُــري وقـــيل
الـسَمَّري. وسَمَّر موضع في
الـيمامة . قـال احلموي أنها
لــفظ نــبــطي ولــيس عــربي
وتـقع ب الـبصرة وواسط.
وقــيل أنه من بــلـدة صــيـمـر
إحـدى قرى مـدينة الـبصرة
وكــانت أسـرته تـقـيم فـيـهـا.
وكـانت أسرتـه تمـلك الكـثير
مـن الـعقـارات فـي الـبـصرة
وجعلت نصفها وقفاً لالمام
احلـسن العسكري (ع) الذي
كــان يــســتــلم إيــرادات هـذه
الــعــقــارات ســنــويــًا مــنــهم
ويـكاتبهم عليها. وكان أبرز

أقـارب السـمري هـو علي بن مـحمد بن
زيــــاد الــــذي كــــان وكـــــيالً لالمــــامــــ

الــــعــــســــكـــريـن (ع)  وله كــــتــــاب بـــام
(األوصـيـاء وذكـر الـوصـايـا) في اثـبات

إمامة االمام الثاني عشر (ع). 
كـــان الــســمــري أحـــد أصــحــاب االمــام
الـعـسـكـري . وعاصـر اثـنـ من خـلـفاء
بـني الـعبـاس همـا الـراضي بالـله الذي

حــكم حـتى 328 هـج  وعـاصـر خــلـفه
ـــتــقي لـــله مــدة خـــمــســة أشـــهــر من ا

األمـوال; مـقابل أن يـرفعـهم إلى مرتـبة
الوزراء!!

ـا بذله أبو علي ولـيس أدل على ذلك 
بن مـقلة حينما تـقلّد أمر الوزارة للمرة
الــثــالــثـة في عــهــد الــراضي فــقـد دفع
لـلـخـليـفـة خـمسـمـائة ألـف دينـار!! غـير
أنه لـم يـتـمـتع بــالـوزارة طـويـلًـا إذ ثـار
عــلـيه اجلـنــد; وقـامت في الـبـالد فـتـنـة
انــتــهـت بــعــزله وصــرفه الــراضي عن
الــوزارة واســتــوزر عــبـد الــرحــمن بن
عـيسى بـن داوود اجلراح فـظهـر عجزه
فـي إدارة الـبالد وقــلّــد الــراضي أخـاه
الـوزارة فـاختـلت أمـور الدولـة في عـهد
وزارتـه ولم يــــلـــبث أن اســــتــــقـــال من
مـنصـبه فـحلّ محـلّه محـمد بن الـقاسم
الـــكــرخـي وكــان كـــغــيـــره من الــوزراء
الـذين سـبـقـوه ضـعـيف اجلانـب لم يقم
بـــأي عـــمل في ســـبــيـل إصالح شــؤون
الــبالد وإقــالـتــهـا من عــثــرتـهــا بل قـد
اشـتد ضـعف الدولـة في عهـده واضطر
أخـيـرًا إلى االخـتـفـاء حـتى ال يلـحق به

  . أذى األهل
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ــهــدي (ع) جــاءتـه رســالــة من االمــام ا
إلــيه تـخــبـره بــقـرب وفـاتـه خالل سـتـة

أيام  وأن ال سفير بعده: 
(بسم الله الرحمن الرحيم 
يا علي بن محمد السمري

أعـظم الله أجر إخوانك فيك. فإنك ميت
مـا بينك وب ستة أيام. فاجمع أمرك 
وال تــوص إلى أحـد يـقـوم مــقـامك بـعـد
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اإلعالم تكذب مرة أخرى.
بــدأ اإلبالغ الــكـاذب عن مــعـدل وفــيـات
الـفـيروس الـتاجي بـنسـبة 3.4 مـن قبل
وســائل اإلعالم بـتـصــريـحـات مــنـظـمـة

ية في أوائل مارس. الصحة العا
في مـا يلي مـلخص لتـحلـيلنـا يثبت أن
دير العام كان مضلالً للغاية تـصريح ا

ادية: وخاطئًا من الناحية ا
(1). اســتـنـد مــعـدل وفـيــات الـفـيـروس
الـتــاجي كـمـا قـدّمـته مــنـظـمـة الـصـحـة
ـتاحة ـية إلى البـيانات احلـالية ا الـعا
عروفـة والوفيات لـلحاالت اإليـجابيـة ا

عروفة. ا
فـي كـــثـــيـــر من األحـــيــــان يـــجب عـــمل
تـقـديـرات ألن الـبـيانـات لـيـست مـتـاحة
ــنـظـمـة ـديــر الـعـام  بــعـد. اسـتــخـدم ا
ية تيدروس غـيبريسوس الـصحة العـا
Tedros Adhanom Ghebreyesus))
مـــعــدل الــوفــيـــات حلــاالت الــفــيــروس
عروفـة واستخدم هـذا كتنبؤ الـتاجي ا
ـعدل الـوفـيات الـنـهائي. كـان هذا مـنه 
افـتـراضًا خـاطـئًـا. تتـضـمن التـقـديرات
تاحة علومـات ا عـادة احلصول عـلى ا
ـا هو لـيس كذلك. ال وإجـراء تـقديـرات 
ــسـتـقــبل ولـكن ــكـنــنـا أن نـتــنـبــأ بـا
تعـلمة ـكنـنا أن جنعل الـتخمـينـات ا
تاحة. هذا ما علومـات ا عـلى أساس ا
 فـعـله مع الفـيـروس التـاجي ألن هذا
الــفــيــروس اجلــديــد كــان جــديـدًا عــلى

العلماء.
ــــقـــدر" لـألنـــفــــلـــونـــزا ــــعـــدل "ا (2). ا

وسمية لهذا العام هو 0.1. ا
The Gateway كــمــا ذكــرت صـحــيــفـة
Pundit فـي وقت سـابـق  وفـقًــا ألرقـام
مـراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
ـــتـــحـــدة في مـــوسم  فـي الـــواليـــات ا
األنـــفــلــونــزا 2020-2019 كـــان هــنــاك
222.552 حـالـة مـؤكـدة من األنـفـلـونزا
مـن االخـتـبــار ومـا يـقـدر بـ 36 مــلـيـون
حـالـة إصابـة بـاألنفـلـونزا في الـواليات
ـتحـدة. كان هـناك 22000 حـالـة وفاة ا
مــقـدرة بـســبب األنـفـلــونـزا (عن طـريق

مركز السيطرة على األمراض)
الحـظْ أن عــــدد الــــوفــــيــــات واحلـــاالت
ـــؤكـــدة لألنـــفـــلـــونـــزا في الـــواليــات ا
ـتحدة تستند إلى بـيانات فعلية. عدد ا

ُسنّ لم يكونوا في نـحن ال نقول أن ا
خـــطــر. لم نـــفــعل ذلـك أبــدًا. إذا كــانت
نـيــويـورك ونـيـوجـيـرسي ومـيـشـيـغـان
وغــيـرهــا من الــواليـات الــتي يـقــودهـا
ــقـراطـيـون سـتـحـمي كـبـار الـسن الـد
بـنـفس الـطـريـقـة الـتـي حتـمـيـهـا والية
فــلـوريـدا بـقــيـادة اجلـمــهـوريـ  فـلن
تـرى أبداً عدد القـتلى في تلك الواليات
الــتي حـصـلت فـيــهـا. من خالل إجـبـار
ـصـابـ بـالـفـيـروس الـتاجي األفـراد ا
ـسنـ  قـتل قادة عـلى دخـول بيـوت ا
ــسـنـ في الــواليـات مـثل نــيـويـورك ا

ؤسسات. تلك ا
مـا نقـوله هو أن زعـيم منظـمة الـصحة
Te- ـيـة تـيـدروس غـيـبـريـسـوس الـعــا
dros Adhanom Ghebreyesus
Tony Fau- والـدكتـور إنتـوني فوسي
Debo-  والدكتورة ديبورا بريكس ci 
rah Birx أخــافــوا الـشــعب األمــريـكي
مـن اجلحيم  وأحدثـوا حالة من الذعر
ودفـعوا إلى عـملـيات اإلغـالق واإلبعاد
االجـتماعي الـذي لم ينقذ سـوى القليل
مـن األرواح ولــــكن قــــتـل االقــــتــــصــــاد

األمريكي.
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ــديـر الــعـام كــنـا أول من أبــلـغــنـا أن ا
ـية في  3مـارس ـنـظـمة الـصـحـة العـا
ـــعــيب 2020 أثـــار الـــذعــر بـــبـــيـــانه ا

للغاية:
فـي ح أن العديد من األشخاص على
مـستوى العالم قد اكتسبوا مناعة ضد
ـوســمـيــة  فـإن سالالت اإلنــفــلـونــزا ا
كــورونـا هـو فـيـروس جــديـد ال يـتـمـتع
ــنـاعــة ضـده. وهـذا يــعـني أن أحــد بـا
ــزيــد من الـنــاس عــرضـة لإلصــابـة  ا
وأن الــــبـــعض ســــيـــعـــانـي من مـــرض

شديد.
ي  توفـي حوالي عـلى الـصـعـيـد الـعـا
ـبــلغ عــنـهـا. 3.4 مـن حـاالت كـورونــا ا
ـوسمية قارنـة  تقتل األنفـلونزا ا وبـا

." صاب أقل بكثير من 1 من ا
تـسبّب هـذا البـيان في حـالة مـن الذعر
ـي. ومع ذلك  كــنـا نــعـلم أن ذلك الــعـا
كــان خـطـأ وكـتـبـنـا عـنه في 17 مـارس
2020. لـيك مـقطع فـيـديو لـتـصريـحات

الدكتور غيبريسوس.
ـرعب لـكن الـكاذب (شـاهـد الـتصـريح ا
ية على هذا ـدير منظمـة الصحة العـا

الرابط: 
كـنّــا أول من أفـاد بـأن مـعـدل الـوفـيـات
الــذي أعــلــنه قـائــد مــنــظـمــة الــصــحـة

ية بنسبة 3.4 كان خطأ. العا
ا لم يـكـن دقـيقـاً! فـي ما يـلـي ملـخـص 

أبلغنا عنه:
The Gateway Pun- أفـادت صـحـيـفة
dit بـأن معدل إمـاتة الفـيروس التاجي
الــــذي أبــــلــــغت عــــنـه وســــائل اإلعالم
الـسـائدة الـلـيبـرالـية غـيـر دقيق تـمـامًا
ـعـدل الـفعـلي أشـبه بـاإلنفـلـونزا وأن ا
ـوسـميـة النـموذجـية - كـانت وسائل ا
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األفـراد الذين أصـيبـوا باإلنـفلـونزا هو
عرفة من الذي تـقدير. ال توجد طريـقة 
أصـــيب بـــاألنـــفــلـــونـــزا في الـــواليــات
ـتحدة ألن الـعديد من احلـاالت ليست ا
شـديدة وال يـجري األشـخاص اخـتبارًا
لــلـتــأكــد من إصـابــتـهـم بـاإلنــفـلــونـزا.
يـــعـــتـــقــدون أن أعـــراضـــهم طـــفـــيـــفــة
ويــسـتـمـرون في حــيـاتـهم الـطــبـيـعـيـة
مـعتـقدين أنـهم مصابـون بنـزلة برد أو
ــاثل. ولــهــذا الــســبب  يــقــدر شـيء 
مـركـز الـسـيـطـرة عـلى األمراض أن 36
مليون شخص أصيبوا باألنفلونزا في

اضي. موسم اإلنفلونزا ا
يـبــلغ عـدد األفـراد الـذين لـقـوا حـتـفـهم
بــســبب األنــفــلــونــزا إلـى عــدد األفـراد
الـــــذيـن يـــــقــــــدر أنـــــهم مــــــصـــــابـــــون
بــــاإلنـــــــفــــلـــونـــزا (36 / 22552) 0.1
ستخدم قـدار ا مـليون). هذا تـقدير وا
ــنــظــمـة ــديـر الــعــام  أعاله مـن قــبل ا

ية. الصحة العا
ومـع ذلك  فـإن مـقــارنـة مــعـدل األفـراد
الـذين لـقـوا حتـفـهم بـسبـب اإلنفـلـونزا
بـعـدد األشـخـاص الـذين  الـتـأكـد من
إصـابتـهم باألنـفلـونزا أعـلى بـنحو 10
ـــــــــعــــــــدل  (222552 / 22000) مـن ا
ـقـدر بـ 0.1 . ويــسـتـنـد هـذا الــفـعـلي ا
ـعـدل إلى بــيـانــات فـعــلـيــة مـشــابـهــة 

الفيروس التاجي أعاله.
3. لم تـقـارن تقـديرات مـنـظمـة الصـحة
ـيـة بــ اإلنـفـلـونــزا والـفـيـروس الــعـا

التاجي أي مقارنة "التفاح بالتفاح".
كــان مـعـدل الـوفـيــات الـذي يُـشـار إلـيه
عـــادة في وســائـل اإلعالم لــلـــفــيــروس
الـتاجي فـي مارس هو 3.4 مـن منـظمة
يـة. استند هذا الرقم إلى الـصحة العا
ـصاب ؤكـدة لألشـخاص ا احلـاالت ا

بالفيروس التاجي.
يــشـمل مـعـدل إمـاتــة اإلنـفـلـونـزا الـذي
تـــوفـــره مــراكـــز مـــكــافـــحـــة األمــراض
والــوقــايـة مــنـهــا بــنـســبـة 0.1 الــعـدد
الــتـــقــديــري لألفــراد الـــذين أصــيــبــوا
باإلنفلونزا (36.000.000). يشمل هذا
ـعدل تقديرًا جلميع األشخاص الذين ا
أصـيـبـوا بـاإلنـفـلـونـزا  ومـعـظـمـهم لم

يتم اختبارهم للكشف عن األنفلونزا.

ال يـشمل معدل إماتة الفيروس التاجي
أولــئـك الــذين أصــيـــبــوا بــالــفــيــروس
ـا يكفي رضوا  الـتاجي ولـكنهم لـم 
لــطــلب الــرعــايــة الــطــبــيــة. وهــذا هـو
الـسـبب في أن معـدل إمـاتة اإلنـفلـونزا
0.1 ومـعدل إماتة الفيـروسات التاجية

!3.4
ُـعـدّلَـ يـشـبـهـان مـقـارنـة الـتـفـاح إن ا

بـالـبرتـقـال. من خالل القـيـام بذلك  
ـبـالـغـة في مـعدل إمـاتـة الـفـيـروسات ا
الـتـاجـيـة عنـد مـقـارنـتـها بـاإلنـفـلـونزا.
ــيــة خــلــقت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــا
ية ووسـائل اإلعالم الليبرالية أزمة عا
وفـزعًا من خالل مقارنة الـرقم بشكل

خاطئ!
4. األشـخـاص األكـثر عـرضـة لإلصـابة
ـــســنــون بـــالــفـــيــروس الــتـــاجي هم ا

رضى (على غرار اإلنفلونزا). وا
عـلى غرار اإلنـفلـونزا  فـإن األشخاص
األكـــثـــر عــــرضـــة خلـــطـــر الـــوفـــاة من
الـــفــيــروس الـــتــاجي هم كـــبــار الــسن
ــرضى. يـبــلغ مـتــوسط عـمــر الـذين وا
تــوفـــوا بــســبب فــيــروس كــورونــا في
إيـطالـيا 81 عـامًا. هـذا أمر ثـابت حول
الـــعـــالم. ونـــادرا مـــا تــضـــرر من تـــقل
أعـــــمـــــارهم عن 10 ســـــنــــوات بــــهــــذا

الفيروس.
ـصـابـ بـأمـراض ـرضى وا كــمـا أن ا
مـزمـنـة مُـعـرّضـون أيـضًـا خلـطـر أعـلى
مــثل اإلنــفــلــونــزا. تــشــيــر الــبــيــانـات
احلــــالـــيــــة إلى أنه إذا لـم تـــكـن لـــديك
ظـروف مـوجـودة مـسـبـقًـا  فـإن مـعـدل
إمـاتـتك إذا أصبت بـالفـيروس الـتاجي

هو 0.9 وهذا يشمل كبار السن.
لـقد تـعـرّضنـا لهـجوم بـسبب تـقاريـرنا
وسُـخـر منّـا من أقـصى الـيسـار بـسبب
"الـــتــقــلـــيل من شـــأن خــطــر انـــتــشــار
الــــفـــيــــروس الـــتــــاجي في الــــواليـــات
ـتـحدة". لـكـننـا كـنا عـلى حق. احلـمد ا
لـــله الــرئـــيس تـــرامب يــرى مـــنــظـــمــة
ـيــة عـلـى مـا هي عــلـيه الــصـحــة الـعــا
ـنظـمة وأعـلن عن خـطط لعـدم الـتبـرع 

ية على أساس سنوي. الصحة العا
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كـان الطبـيبان فوسي وبـريكس بجانب
ُبالَغ دفع معدالت الوفيات السخيفة وا

فيها فيما يتعلق بالفيروس التاجي:
- اســـتــخــدم الـــدكــتــور تـــوني فــوسي
ـوذج والــدكــتــورة ديــبــورا بــيــركـس 
Imperial College إمــبـريـال كـولـيـدج
إلقـناع الـرئيس ترامب بـغلق االقـتصاد

األمريكي بالكامل.
- تـوقّعَ الـنـموذج االحـتـيـالي وفاة 2.2
مــلـيــون أمـريـكي مـن جـائـحــة فـيـروس

كورونا
ـــوذج إمـــبـــريـــال - شـــارك مـــؤلـــفـــو 
كـولـيدج الـنـتـائج التي تـوصـلوا إلـيـها
مع فـرقـة عمل الـبيت األبـيض لفـيروس

كورونا في أوائل مارس

- الـــتــقى دكــتــور فـــوسي والــدكــتــورة
بـيركس بـالرئـيس ترامب بـشكل خاص
وحـثاه عـلى إغالق االقـتصاد األمـريكي
وتــدمــيــر اقــتــصــاد تـرامـب الــقـيــاسي

القائم على هذا النموذج
-  وجـد نــقـد جـديـد لـنـمـوذج إمـبـريـال
كـــولــيـــدج أن الــدراســـة "غــيـــر قــابـــلــة
لالسـتخدام بالكامل لألغراض العلمية"
- دراسة إمبريال كوليدج خدعة كاملة
- دفـع الـــدكـــتـــور فـــوسي والـــدكـــتـــور
ــوذج الـقــمــامــة في الــبـيت بــيــركس 
األبـيض واجلـمـهـور األمـريـكي ودمروا

االقتصاد األمريكي.
كـمـا  اإلبالغ عـنه قـبل أسـابـيع - في
مــنــتـــصف أبــريل  اعــتــرف الــدكــتــور
فـوسي أنه هـو والـدكـتـورة بـيركس هم
الـذين أقـنـعـوا الـرئـيس ترامـب بإغالق
االقـتـصـاد األمـريكي مع الـعـلم بـالـدمار
الــــهـــائل الــــذي قـــد يــــســـبـــبـه ذلك في

الوظائف واحلياة والتجارة.
واعــتــرف الـــرئــيس أنه خالل مــؤتــمــر
صــحـفي عُــقـد فـي أبـريل / نــيـسـان أن
"شــخـصــ أذكـيـاء لــلـغــايـة" جـاءا إلى
مـكتـبه وحثّـاه على إغالق االقـتصاد أو
أن 2.2 مــلــيــون أمــريــكي ســيــمــوتــون
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في نشرة راجفة من األسرار جفَّ بوحي  وارْتعشتْ أناقةُ الغيبِ 

َ بلقيساً ونيّفاً  لعلي أصحو مِنْ رَقدةٍ عُمْرُها أربع
َ فـيهـا مِنْ نوحِي َ مُـحمّـلةً بـعـثوق الـعمـر  وتنـفـخ كـنتُ على أملٍ أنّكِ سـتـأت

ليتمثلَ شعراً غويّاً.
لـيتَكِ تقترب أكثرَ وأنتِ حافيةُ الـعقل  وال تكشف عن ساقِكِ فالبالطُ حاسرُ

. القلبِ  يتعثَّرُ بعطرِكِ الداكنِ
َ من اليق ?! اذا أسْدَلْتِ وُعودَكِ ? أوَ تشك ُعتّقةُ بألفِ لهفةٍ ولهفةٍ   أيَّتُها ا
ال عـليـكِ سأحـملُ هـذا اللـيلَ أنـا وظلّي بـكل مـا أوتيَ من آهٍ كي ال يـشْمَتَ بيَ

هُدهُدِيَ الذي قطعَ مسافاتٍ من الصَبرِ واحلكمةِ. 
ٍ مـن أمـري لـذا أحـتـاجُ كـثـيـراً من الـصَـد كي يـرتـدَّ اليَّ ذنـبي أنّي عـلى حـنـ

رُشدي   فأرى ناصِعاتِ العَهْدِ يُقطعنَ أحالمَهُنَّ بال رَويّة. 
مُذْ كنتُ في رَقيمِ الصمت أبحثُ عن حقائق الولهان أنا وأنغامِيَ الستة وقيلَ
َ عـطشـاً حـتى بلـغتُ من الـنوح سـبعـة وثـامنُـهم نـبضي قـضـينـا قرابـةَ سـبعـ
عِتيّاً  وأنا أمسحُ على رأس أحالمي بقوس الكمان لتخْرُجَ آهاتي من قفصي

الشعري
مكلومةً وفي جِيدها حرف من شَهد.  

فال تَـقُــدي اخْـتــيــاري من قُـبُلٍ وأنــا عــلى شـفــا حـيــرة من سُــكْـري  فــالـوقتُ
ؤجلة.    استأجرني سادناً في صومعة مآلى باألدعية ا
َ اصـطـباري كم شـاقـني صفـيـرُ االنتـظـار وأنتِ تطـعـم

راثي األمّهات !! من قصيدةٍ تزّكى 
 مـا الـذي جـاء بكِ في هـذه الـوحـشـة الـقـارسـة الـتي

َ شرقةً حتت اجلمر ?!!!  يبلغُ مقياسُها خمس
ال حيلةَ لي  وقد امتألتِ السماءُ باألعذار احملنَّطة. 
فـإن كانَ دين مدادي ال ينـهمرُ اال بدمـعي  فيا حروفُ

خذيني . 

s Š œ«“u½

بغداد

يـعتقد البعض ان االبداع صـفة تطلق على التجـارب الفنية.او االجنازات التي
ـسة ابداع.اعـتدنا في تـترك بصـمة في حيـاة.فنـقول عمل ابـداعي.ومنجـز فيه 

الواقع على قول ذلك واالحساس به.
قـبل ايــام تــذكـرت دولــتــ بـائــســتـ جــدا كــانت حـديـث الـعــالم في وقت من

االوقات.
هـاتان الدولـتان همـا رواندا وكمـبوديا.بـحثت في االنـترنت عن تاريخ الـدولت
الـــدمــوي.ومـــا بــعـــد ذلك الـــتــاريخ.وجـــدت ان تــطـــورا مــا حـــصل في حـــيــاة
دن.مـكافـحة الـفسـاد حقـقت فيه الـناس.الـعالقات االجـتمـاعيـة تغـيرت.شـكل ا

رواندا نتائج طيبة.
كـمبـوديـا ايـضـا صـار وضـعهـا افـضل.وبـعـد مـقـارنة بـسـيـطـة عـرفت مـا كنت
ابـحث عـنه.انه بــاخـتـصـار مـا يـلـي:هـنـاك دول تـتـقـدم وحتــقق انـتـصـارا عـلى
الـفسـاد.وتصـبح جتربـتهـا مثال يـضرب لـيحـتذى.وهذا مـا فعـلته بـعض الدول

االفريقية.
وهـناك دول تـقـاتل كي تـظل فاسـدة.بل هي تـصـبح مبـدعـة في فسـادهـا.لذا ال
ـكن ان نقـرأ ان اجلواز الـعـراقي واحد من اسـوأ اجلوازات في الـعالم دون

ان نقول ان ذيل القائمة يعني اننا متقدمون جدا في انحدارنا.
وبـناء عـلى وجهـة النـظر هـذه يصـح ان نقـول االبداع ابـداعان:مـنجـز يسـتحق
هـذه الكـلـمـة وفشل يـسـتحـق ان يوصف بـان احـدا لم يـهبط الى مـنـزلـتنـا.لـقد
انـحـدرنــا بـعــيـدا عن اجلــمـيع. لــنـقس عـلـى هـذا الـكـالم.اذا كـنت مــبـدعـا في

جنـاحك فــانت االول امـا اذا كـنت االخــيـر فـانت ايـضـا االول
بـفـشـلك وال احـد يــسـتـحق فـشـلك غـيـرك.لـذا اقـول هل
جنــحت حــكــومـات مــتــعـاقــبــة عــلى تـقــديــر نـفــســهـا
وجـمهورها طيـلة هذه االعوام بحـيث صعدت بنا الى
فـضاء غيـر ما نحن فـيه. اذن مبدعـو الفشل يـعرفون
حـجم اخلـراب.ويـلـمسـون جـيـدا مـعـنى ان تـكون بال

منافس في فشلك.

بـعد العدوان الثالثيني على العراق الذي كان انهيار االحتاد السوفياتي أحد
مـسبباتـه ونتائجه صـارت امريكـا القطب االوحـد وفقد الـعرب سنـدا أساسيا
تـحدة االمـريكـية أو مع احـبابـها ... واسـتجـابة في أي صـراع مع الواليـات ا
تـصاعـد قمـنا بـتدوير األفـكار لـنثـبت ال نفـسنـا ان الوضع سـيتـغير ليـأسنـا ا
لـصاحلنا فتـارة نقول ان التـوازن حاصل قريبـا جدا ألنه مشيـئة الهيـة وتفننا
في ذلك بـالقـول ان الله عـندمـا خلـق العـقرب خـلق النـمل عدوا لـها وغـير ذلك

الكثير .
اني بأن االقتصاد هو كنت طالبا في كلية الدفاع الوطني في ذلك الوقت وإل
الـعـنـصـر االسـاس لـبــنـاء الـقـوة الـشـامـلـة ...  بــحـثت في اقـتـصـادات الـدول
ـرشحـة للـتـنافس مع امـريكـا فـوجدت ان الـناجت احملـلي االجـمالي الـصافي ا
وحدة واليابان ال تصل كلها الى الناجت األمريكي  انيا ا ألوروبا والص وأ
واطن كتبت له (( امريكا ستتدحرج وفي مـقابلة للرئيس صدام حس مع ا
من الـقمـة الى الـسفـح كمـا قـال سيـادتـكم وهذا يـتـطلب وجـود قـوة تشـاركـها
الـقـمـة لـتـدفـعـهـا الى الـسـفح وهـذه الـقـوة غـيـر مـوجـودة خالل الـثالثـ سـنـة

القادمة على االقل))  وكان ذلك عام  2002.
الـيـوم وسـائط الـتـواصل تـتـكـلم بـأسـلـوب غـريب فـالـكـثـيـرون بـشـروا بـسـقوط
امـريكـا وهـنـاك من قال ((سـقـطت امـريكـا )) وكـأنهم يـتـحـدثون عن زمـبـابوي
ولـيس الدولـة العـظـمى في العـالم والتـي حتتل كـما تـريد وتـنـسحب كـما تـريد
طـلـوبـة احيـانـا لـتـجمـيل وجـهـها وتـعاقب من تـريـد مع بـعض الـدبـلومـاسـيـة ا
الـبشع وتبريـر ما تقوم به من افـقار واضعاف لـآلخرين لتقـوية إمبراطـوريتها
ية الـثانية ولذلك وجنـحت جناحا هائال خـصوصا وأنهـا جتنبت احلرب الـعا
كـانت االقوى عند نهايـة احلرب وأدامت الزخم في كل عناصر الـقوة الشاملة
(سـياسة اقـتصـاد اجتـماع عسـكر  تـطور عـلمي وتقـني) ولذلك بـات مجـالها
ـهـيـمـنـة بـاتت اكـثر من احلـيوي الـعـالم كـله  شـركـاتـهـا العـابـرة لـلـجـنـسـية ا
ـكاتب ا\االقتصادية لالحزاب لـدينا في العراق وجعـلت السياسة في خدمة ا

االقتصاد وليس العكس كما نفعل نحن .
ـقراطـيـة مـعروفـة بـعكس في سـياسـتـها الـداخـلـية تـتـعامـل مع مواطـنـيـها بـد
الـطريقة الوحشية التي تتعامل بها مع الشعوب غير االمريكية ولذلك ال حظنا
كـيف ان مقتل شـخص واحد مـتهم بـجنحـة أقام الـدنيا ولم يـقعـدها حلد اآلن
ـتهـمـ احيـلوا الى الـقـضاء ووجه االدعـاء العـام الـتهـمة وكل شيء رغم ان ا
ـسيـلـة للـدمـوع لم تكـن باحلـجم الـكبـير يـسيـر بـاالجتاه الـصحـيح والـقنـابل ا
الـذي لم تـسـتـورده وزارة الـدفـاع  ولم يـقـتل 700 مـتـظـاهـر ويـخـطف الـعـدد
نــفـسه او اقل ويـصــاب اكـثـر من 20 الف مـتــظـاهـر ولم يـصــبح حـرق خـيـام

ليء الفراغ تظاهرين متعة او وسيلة  ا
أمـا اقـتصـاد الـكـورونـا فـأعـرف عـائـلـة عراقـيـة مـجـنـسـة هـنـاك وكـان طالبـها
درسة وعند تـوقف الدراسة استمرت الـوجبات تأتيهم يـتناولون وجبتـ في ا
الى بـيـوتـهم ومعـهـا اكـثر من 2000  دوالر شـهـريـا  ونحـن لم نوصل ال25

ستحقيها حلد اآلن . قررة  دوالر ا
الـيوم إذا قدمنـا جلوء في امريـكا ألكثـر الناس كـرها كمـا يفتـرض لالمريكان
سلـحة فـكم نسبـة من سيـوافق ومن سيرفض ?? وأن ولـتكن احد الـفصـائل ا
ـقال قـبل ايام قـائال بـأنهم كـانت امريـكـا كمـا وصفـهـا احد األخـوة الـكتـاب 

يـقـتـلـون ابـنـاء شـعـبـهم ألتـفه االسـبـاب  وسـمى شـعـبـهـا
ـذلة قـهور في طـريـقة عـيـــشه ا بـالشـعب اخملـدوع وا

فلماذا يقصدها الناس من كل حدب وصوب .
أعـرف عـدوك مبـدأ وذمه وشـتمه لن يـفـيد بل يـنـبغي
عـرفـة احلـقائق عن هـذا الـعدو كي تـوعـية الـشـعب 
ـثـلى لـلتـعـامل معه يـعرف الـشـعب ونـخبه الـوسـيـلة ا

حربا او سلما .

لــكن الــرئــيس تــرامب لم يــذكــر من هم
"الشخصان الذكيان للغاية".

الـرئــيس تـرامب: "الـتـوقـعـات الـكـبـيـرة
هي أن 2.2 مـلـيون شـخص سـيمـوتون
إذا لم نـفعل شـيئًـا. كان هـذا قرارًا آخر
اتـخذنـاه  أغلـقه. كان هـذا قرارًا كـبيرًا

اتخذناه. 
دخل شـــخــصــان ذكــيــان لـــلــغــايــة إلى
مـــكــتـــبي وقـــالــوا اســـتــمـع.. هــذه هي
بــدائـلـكم. وكـان هـذا تـأكـيـد أن من 1.5
إلى 2.2 مـليـون شخـص سيـموتون إذا

لم نغلقه. هذا كثير من الناس".
واعـترف الدكتور فوسي فيما بعد بأنه
أقــــنع الـــرئــــيس بـــإغـالق االقـــتـــصـــاد

األمريكي وقتله.
تُــظـهــر األرقـام اآلن أنه إذا كــان عـمـرك
أقل من 60 عـامًـا  فـإن معـدل الـوفـيات
يـــكـــون مـــشــــابـــهًـــا أو أقل من مـــعـــدل
اإلصــابـة بــاألنـفــلـونــزا. يـبــدو أن ذعـر

الفيروس التاجي كان عملية احتيال.
ــيـة  أثــارت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــا
والـدكــتـور فـوسي والـدكـتـورة بـيـركس
ي وتـــســبّـــبــوا في هـــذا الــذعـــر الــعـــا

ي. االنهيار االقتصادي العا
لـــيس لــديــنــا أي فـــكــرة حــتى اآلن عن
ـعانـاة التي تـسببـوا بهـا لألمريـكي ا
أو الــــضــــرر الــــذي تـــــســــبــــبــــوا فــــيه
لالقــتـصــادات األجـنـبــيـة الـتـي اتـبـعت
عيبة وإغالقها االقتصادي. اذجهم ا
. لقـد عـرفـوا ذلك. على كـانـوا مـخطـئـ
الـــرغـم من أن االقـــتـــصـــاد في حتـــسن
بـالفعل  هذا يـكفي للتـسبب في أعمال
شـــغب واســـعـــة الـــنـــطـــاق - انـــتـــظــر

وسترى...
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ئة 50 با
(اقــرأ اآلن هـذه الـتـغــريـدة عـلى الـرسم

البياني أدناه:
أميس تودارو  دكتوراه في الطب

ـرجح أن ينـخفض معـدل الوفيات من ا
ـرور الوقت  COVID-19  الـفعلي لـ
حــــيـث نــــرى ارتــــفــــاعًــــا في احلــــاالت
اجلــديـدة الــيـومــيــة بـيــنـمــا تـنــخـفض
الـوفـيـات الـيـومـيـة. أصـدرت أنـا مـعدل
وفــيـات جلــمـيع األعــمـار بــحـوالي 0.2
في أبـريل  قبل شهر تقريبًا من توصّل
مــركــز الــســيــطــرة عــلى األمــراض إلى

نفس النتيجة في أواخر مايو. 
ـــتـــحــدة  وبـــالـــنــســـبـــة لـــلــواليـــات ا
انـخفـضت احلـاالت اليـومية 30 ~ مـنذ
الـــــذروة في أوائـل أبــــريـل بـــــيــــنـــــمــــا
انـخفـضت الوفـيات الـيومـية بـأكثر من

.50
اإليــطــالــيــون الــغــاضــبــون يــهــجــرون
األقــنــعــة ويــنــددون بــالـوبــاء عــلى أنه
خــداع  |راجـع هـذا الــرابط عــلى مــوقع

:Zero Hedge
مـن اآلخــر الـــذي يـــشـــكك فـي الـــوبــاء?

PLANDEMIC?csthetruth
ــؤسس جـــو هــوفت هــو األخ الـــتــوأم 
TGP جــــيـم هــــوفت. أعــــاد الــــرئــــيس
تـــرامب نــشـــر مــشـــاركــاتـه وتــصــدرت
عـــنــاوين الـــصــحف في تـــقــريــر دروج

 .Drudge Report
عـمل جـو كمـدير تـنفـيذي لـلشـركات في
هـونغ كونغ وسافر حول العالم لعمله 
ـنـحه مــنـظـورًا فــريـدًا لألحـداث ــا 
ـيـة احلـالـيـة. حاصل األمـريـكـيـة والـعا
عـلى درجـات أو تـسـمـيـات وهـو مـؤلف

لثالثة كتب. 
كــتـابه اجلــديـد: "بــالـله نــثق: لـيس في
" سيصدر الـكذاب الليبرالي اجملان

. قريباً
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مرقد السمري

منارة

الدكتوران فوسي وبيركس نظمة مدير حترير ا
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متاز اكد العب نـادي الشرطة كـرار جاسم ان جميع الالعـب في الدوري العـراقي ا
ـمـتاز لـيس ذنب لـكرة الـقـدم يـطـالـبـون بحـقـوقـهم كـامـلـة مـبيـنـة أن تـوقف الـدوري ا
.  وقال جـاسم في حديث صـحفي  إن جـميع الالعـب في الـدوري العراقي الالعبـ
مـتاز لكرة القدم يطالـبون بتسلم حقوقـهم بشكل كامل. وأضاف ان توقف الدوري ا
مـتاز ليس ذنبـنا نعم لعـبنا فقط  5جوالت لـكننا تدربـنا لستة أشـهر كاملة وتوقف ا
الـدوري لم يـكن بـسبـبـنـا ولـيس لـنا ذنب فـيه.  وأوضح جـاسم ال يـوجـد بـند بـالـعـقد
ـستـحـقات انـا كالعب مـستـعـد للـجـلوس مع إدارة الـشـرطة لـبحث يـذكر بـتـخفـيض ا

الية للتوصل الى حل يرضي جميع األطراف. ستحقات ا مسالة ا
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نتخب الوطني ½zUB`∫ خبراء في كرة القدم يقدمون نصائح من أجل تأهيل ا
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ـتـبـقـيـة  عـبر ـنـافسـات ا دخـول ا
تطـبيق الـواجبـات  التي يـحددها
ـدرب الـذي  يـديـر األمـور بشـكل ا
ـنــتـخب في طــريـقه الى جـيــد وا
خـطف إحـدى بـطـاقـتي الـتـأهل

نتظر منهم. وهو ا

الـقـادمـة الـتي حتـدد مـصـيـر الـفـريق
في الــتـأهـل الى كـاس الــعــالم  الـذي
ســــيـــــكــــون حـــــدث عــــام 2020 رغم
ـر به الـبلـد   في ظل الـوضع الـذي 
تــفـشي كــورونــا ونـتــمـنى ان  تــقـوم
ـهني الـلـجنـة الـتـطبـيـعـية بـدورهـا ا
ـدرب الـذي عـبـر تـنــفـيـذ مـا يـطـلـبه ا
يقدم األمور على أفضل ما يكون لكن
همة القادمة ليست بالسهلة مع كل ا
الــذي حتـقـق الن  مـا تــبــقى يــتـوقف
ـذكـورة  ولو ـبـاريات ا عـلى نتـائج ا
ــرشح الــقــوي  لــلـتــأهل يــبــدو انه ا
وبقوة لـكن لالن الشيء متـحقق  لكن
األمــور تـســيـر بـاالجتــاه الـصــحـيح.
وتـبــقى احلـاجـة مـاســة الى بـرنـامج
عمـل يضـمن جتـمع الالعبـ وإقـامة
مــــبـــاريــــات جتـــريــــبــــيـــة  لــــغـــرض
زيد من االستعداد   وحتـتاج  الى  ا
ــنــظم  وفي ان يــســتــعــيــد الــعــمـل ا
الالعبـ ليـاقـتهم بـعد فـترة الـتوقف
الـطويـلـة  ومع ذلك يـعول عـلـيهم في

. وأتـمنى قـبل انتـشـار الـوبـاء اللـعـ
على اللجنة التطـبيعية ان تبقى على
درب واالسـتماع له إمام اتصال مع ا
ـتـعـلـقـة تـامـ احـتـيـاجـات اإلعـداد ا
باريـات األخيرة  وألنهـا قد  تكون با

غريبة وصعبة.
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وأعـــــرب العـب نـــــادي صالح الـــــدين
ومديـر النـشـاط الريـاضي في ذي قار
ســابـــقــا نـــاصـــر حــرابـــة  عن ثـــقــته
بالعبي الـفـريق بعـد الذي قـدموه من
أداء  أثـــمــــر عن حتـــقـــيق الـــنـــتـــائج
وتـصدر اجملـمـوعـة لكـن  مع كل الذي
حتــقق لالن  لــكــنه لم يــصل لــلــهـدف
وسيـكون إمـام مرحـلة ورحـلة لـيست
بالسهلة وألنه سـيلعب اخر مبارياته
حتت ضغط النـتائج والتـأهل الشغل
الـــشـــاغل لـــلـــكل ومـــهم ان  يـــخــضع
الفـريق الى فـترة إعـداد كمـا يحـددها
درب  الذي جنـده يتابع األمور أول ا
ــبـــاريــات بـــأول   ويـــدرك أهــمـــيـــة ا

تصفـيات كـاس العالم  وان مـنتخـبنا
ـتـلك فـرصــة الـتـأهل لـنـهـائي الزال 
كاس العـالم بقـوة وقادر عـلى تخطي
ـا يـحـقق الـتـأهل جـمـيع الـفـرق  ور
قـبل ذلك اذا مـا تـعـثـر مـنـتخـب إيران
ولـو له أربع مـبـاريـات اثـنـ مـنـهـمـا
إمام البحرين والعراق سيلعبهما في
ملـعبه لـكن يبـقى الرهـان على جـهود
نتـخب التي قدمت نفسها مجموعة ا
بجـدارة من خالل األداء بـفضل إدارة
ـدرب الــذي جنح لالن وبــيـده احلل ا
فـي إنــهــاء الــتــصــفــيــات كــمــا يــجب
وجنــد الــرجل  يــتــابع بــاهــتـمــام من
خالل  الـــــتــــهــــافـت  مع الـــــلــــجــــنــــة
الــتــطــبــيــعــيـة  وكــذلك مـع الالعــبـ
وحـثـهم عـلى الـتـهـيؤ مـن االن. ونرى
منتخـبنا في مسـتوى واضح وبعدما
زادت ثـقــة الالعـبــ حـيث االعــتـمـاد
عـلى الـشـبـاب وتبـني  عـمـلـيـة تـام
واجهات وألنه أجواء اإلعداد ألخـر ا
يعـيش أفضل فـتراته  بـإمكـانه حسم
األمور وسـيكـون من بـ الفـرق التي
ستـذهب مـبكـرا لى نـهائـيات الـدوحة
واالهم ان تتحسن األوضاع الصحية
في بـلـدنـا وان تـتـضـافـر اجلـهـود مع
خـليـة األزمـة من اجل الـسيـطـرة على
ـسـيـطرة الـفـيروس وجتـاوز األزمـة ا

على كل األجواء أالن.
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إمـام  اخلـبـيـر  الـفـني حـمـيـد مخـيف
ــبــاريـات فــقــال نـدرك أهــمــيــة أخـر ا
كــونــهــا هي مـن تــقــرر مــصــيــر فـرق
اجملمـوعـة  ومن سـيـذهب الى الدورة
مع ان مـنـتـخـبـنـا هـو األقـرب من بـ
فـرق مـجـمــوعـته اخلـمـسـة ويـأمل ان
يـــواصـل مـــســــيــــرته وفـي حتـــقــــيق
النتـائج االيجـابية وتـعزيز  مـا حققه
في سجل ناصـع البيـاض وقادر على
ودخـول الــدوحــة من أوسع أبـوابــهـا
بعدما تمكن من تقد مباريات جيدة
ـاضيـة وفي مـشـاركة عـبر اجلـوالت ا
اخـتـلـفت عن األخـيـرة وما عـانى مـنه
حـتى عــلى مـســتـوى اإلعـداد لألدوار
األولى قبل ان ينتكس ويخيب اآلمال
ــر لــكن الـــيــوم تــظــهــر  بـــاخلــروج ا
ـنـتـخب بـالـقـادر االمـور مـخـتــلـفـة وا
على جتـاوز التـصفـيات احلـاسة ولو
الــكالم مــبــكــر ومع ثـقــتــنــا الـعــالــيـة
درب لـكا ظـروف العالم بالالعـب وا
اخــتـلــفت بـســبب كـورونــا ونـأمل ان
تزول  وتنـزوي وتعـود األمور الى ما

الالعـــبــ فـي مــواصـــلـــة الـــنــتـــائج
طلـوبة في ظل ثـقة الالعبـ وحالة ا
ـدرب الـذي لالن يـؤدي الـتـفـاهم مع ا
عــمال مــهـمــا ومــنـخـال فـكــر تــدريـبي

وعمل فني واضح.
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وتابع نريد إن تتضافر جهود اللجنة
درب وفي الـتطـبـيـعيـة والالعـبـ وا
ـتـابـعة ـقدمـة ان يـا دعم احلـكـومة  ا
عمـلـية إعـداد الـفريق بـفتـرة مـناسـبة
وهــو يــقـتــرب أكـثــر من الــنــهـائــيـات
للمرة الثانـية بعد مشاركة  1986في
ـكــسـيك  ومع الــتـفـوق لــلـفـريق في ا
جمـيع مـبـارياته  رغـم انه  لعب أربع
ردود مـنهـا خـارج الـديار لـكـنه قـدم ا
الــطـيب وتــرك تـأثــيـرا واضـحــا بـأنه
رور عازم عـلى تخـطي اجملمـوعة  وا
من دون مـــشـــاكـل الى الـــدوحـــة ولــو
ـباريات احلديث عن كل مـا يتعـلق با
القـادة وسط انتشـار فيـروس كورونا
واألمـل في إن يــــنــــتــــهي ويــــزول عن
بـلـدنـا إنـشــاء الـله لـكن عـلى الـلـجـنـة
الــتــطــبــيــعـيــة ان تــتــخــذ اإلجـراءات
ـــطــلـــوبـــة  حتت أي ظـــروف كــانت ا
بــعــدمـا أعــلن االحتــاد األســيـوي عن
ـباريات والن بعض حتديد مـواعيد ا
الـــدول بــدأت تــعــود لــلـــمالعب عــبــر
اني أنشطة مختلفة حيث الدوري األ
واالسباني في األيـام القادمـة وتظهر
ـــنـــتــخـب مـــنـــاســـبــة اخـــتـــبـــارات ا
خصوصا إمام هونغ كونغ وكمبوديا
ـرحـلـة بــعـدمـا تـغــلب عـلــيـهـمـا فـي ا
األولى وفـي كل الــــــظــــــروف يــــــعــــــد
نافسة نتخب أفضل منهـا وتبقى ا ا
عـلى بطـاقـتي الـتأهل بـ مـنتـخـبات
الـعراق األقـرب لـلحـسم  ثم الـبـحرين
وغـــيــران الــلــذين يــتـــنــافــســان عــلى
الــبـطــاقــة الـثــانـيــة وتـظــهـر حــظـوظ
مـنـتـخـبـنـا األكـبـر في  إنـهـاء مـشـوار
التـصـفيـات واالنـتقـال لـلدوحـة  وهو
امام فرصـة كبيرة لـكن الشيء يؤتمن
بـــكــرة الــقــدم الــتي التــعــرف فــريــقــا
صـغيـرا وأخـر كـبيـر و جنـدد الـدعوة
الـى تــــامــــ ظــــروف اإلعــــداد الــــتي
ـرتــكـز و احلل  وخــطـوة ســتـكــون  ا
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وأعـــــــرب احلــــــــكم االحتــــــــادي   في
الـبـصرة عـبـد طـاهر  عـلـيـنـا ان نرفع
شــــعــــار االحــــتـــرام لــــلــــفــــرق الــــتي
ســنـــواجـــهـــهـــا في أخـــر مـــبـــاريــات
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عبرت شخصيات كروية عن أملها ان
تتضـافر اجلهود لـتام مـهمة إعداد
نتخب الوطني لكرة القدم  خلوض ا
أخر ثالث مبـاريات له في التـصفيات
زدوجة لكاس العالم  2022 وكاس ا
واجهة أسيا     2023عندما يـخرج 
منتخب هونغ كونغ  في  الثالث عشر
ــقـبل  ثم يـسـتـقـبل من تـشـرين أول ا
منتخب كمبوديا في الثاني  عشر من
تـــشــرين الـــثــانـي الــقــادم  وبـــعــدهــا
بـخــمـسـة أيـام سـيــخـرج الى طـهـران
واجهة منـتخب إيران على إن حتدد
طلوب العب الى ما قبل شهـرين  ا ا
تـــامــ أجــواء اإلعـــداد لــلــمـــنــتــخب
الوطني.  و يتصدر منتخبنا الوطني
فرق مجموعته الثالثة في التصفيات
ــشـتــركـة بــإحــدى عـشــر نـقــطـة من ا
الــفــوز بــثالث مــبــاريــات والــتــعــادل
بــــهــــدفــــ وفي ســــجـل جــــيــــد لالن
ويسعى لالحتفاظ عـلى نظافة سجله
لألخيـر ومن ثم الـتأهل الى نـهائـيات
قــطـر احلــلم الـذي بــرواد الـعــراقـيـ
همة نتـخب ا جميـعا في ان يحـقق ا
كـما يـجـيب بـعـدما قـدم نـفـسه بـشكل
جيد  وأهمـية ان تأتي عمـلية اإلعداد
مــتـكــامـلــة من حــيث دعـوة الالعــبـ
ـــبــاريـــات الــتـــجـــريــبـــيــة وإقــامـــة ا
ــدرب والـتـنــسـيق واالنــفـتـاح عــلى ا
مــــعه فـي  دعم خــــيـــاراتـه في إعـــداد
ـنـتـخب فـي مـهـمـة خـطـرة وصـعـبـة ا
امــــام اخـــــر طــــريـق الــــوصـــــول الى
نهائيات كاس العالم احلدث  األبرز.
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ويــــقـــول  احلـــكم الــــدولي  وعـــضـــو
االحتـــاد الـــعـــراقي لــــكـــرة الـــســـابق
ورئـيـس االحتـاد الـفــرعي بـالــبـصـرة
األســـتــاذ ســـامي نـــاجي  الــكـل هــنــا
ـــنـــتــخب يـــطـــمح إلى ان يـــواصل  ا
يزة تـألقة فـي  مشاركـة  مسيـرته ا
لالن  من حيث حتقيق الـنتائج  التي
قـادته لـلـصـدارة بـفـضل الـتـعـامل مع
ــــدرب األمــــور الــــتي يــــرســــمــــهــــا ا
كــاتـانــيــتش الـذي لـالن يـديــر األمـور
بأفضل طـريقة عـبر اختـيار التـشكيل
ستوى في توليفـة  تمكنت ان تـقدم ا
الــذي يـلـيق بــالـكــرة الـعـراقــيـة الـتي
باتت على مسافة قريبة في ان تطرق
أبـواب الــدوحـة ودخـولـهــا عـبـر أخـر
ـــنــتــخب الـــقــادمــة وكل مـــبــاريــات ا
الــتـــوقــعــات تـــشــيـــر الى إمــكـــانــيــة
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استـفـسر نـادي الـهالل الـسعـودي عن وضع مـهاجم
نتخب الوطني لكرة القدم مهند علي ميمي مع فريقه ا
بورتيمونينـسي البرتغالي.  وينـتهي ميمي عقده خالل
ـقـرر ان يتم ـقـبلـة حـيث من ا االنتـقـاالت الـصـيفـيـة ا
حسم مصـيره بشكـل رسمي ب إدارة فريـقه الدحيل
ـلـك بـطـاقــته وبـ بـورتــيـمـونــيـنـسي الـقـطــري الـذي 
ــعــار لـه.  وقــال مــصـــدر مــقــرب من إدارة الــفــريـق ا
الــهالل الـــســعـــودي في حـــديث صــحـــفي إن مــدرب
الفريق الـروماني رازفان لـوشيسكـو ابلغ إدارة ناديه
برغبته في اسـتقطاب مـهاجم جديد لـلفريق.  وأضاف
ان إدارة الـنــادي الــســعــودي اســتـفــســرت عن وضع
الالعب مهـنـد علي لـبـحث إمكـانـية ضـمه الى صـفوف
الفريق خالل االنتقاالت الصيفية.  جتدر اإلشارة الى
ان بورتيمونينسي تعـاقد مع ميمي على سبيل اإلعارة
مع احقيـة الشراء حـيث ينتـهي عقد الالعب مه نـهاية

وسم احلالي. ا

ـوجـبـهـا قــرر الـفـيـفـا تـشــكـيل الـلـجـنـة الــتي 
ـستـهل قـرار جلـنة الـتـطبـعـيـة وكمـا مـوضح 
طـوار الفـيـفا انف الـذكـر والتي كـانت بـسبب
اوال: الــشــكــوى الـتـي حـركــهــا الــسـيــد عــدنـان
درجـال لـدى احملـاكم اجلـنـائـيـة الـعـراقـيـة ضـد
رئيس ونائب رئـيس وام سر االحتاد بـتهمة
صـادقـة عـلى النـظـام االسـاسي لالحتاد عـدم ا
كتب التنفيذي نسخة  2017وثانيا استقالـة ا
لالحتـاد كــنـتـيـجـة لـهـذه الـشـكـوى فـان الـفـيـفـا
نح اللجنة وجب النقطة الثانية اعاله لم  و
الــتـطـبـيــعـيـة بـتـاتــا صالحـيـة تـعــديل الـنـظـام
االساسي او اعـادة صيـاغته ولكـنه على خالف
ذلك حدد صالحيـة اللجـنة التـطبيـعية بـتحديد
ـعـمـول بــهـا من الـنـظـام الــنـسـخـة الـنــافـذة وا
االساسي لالحتاد وفيما ان كانت هذه النسخة
مــطـابـقـة لـلـنــظـام االسـاسي لـلـفــيـفـا ولـوائـحه
اضافة الى عدد من االمـور االخرى). وفي حالة
ـا جاء انـفا عـدم استـجابـة اللـجنـة الـتطـبيـعة 
خالل  7ايــام من تــاريخ هــذه الـرســالــة سـوف
ـوضوع لدى االحتاد نكون مضـطرين لتدويل ا

الدولي فيفا.
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وجـه الــنـــجم الـــدولي الــســـابق احـــمــد راضي
رسالة الى الهيـئة التطبيـعية لالحتاد العراقي
لـكـرة الـقـدم يــوضح من خاللـهـا مـهـام الـهـيـئـة
ـقـبـلـة مـؤكـداً أنه سـيـلـجـأ الى خالل الـفـتـرة ا
االحتــاد الــدولي لـلــعــبـة "فــيـفــا" في حــال عـدم
االسـتـجـابـة لرسـالـته خالل  7أيـام. وتـضمـنت
نص رســالـة (ســادة رئـيس واعــضـاء الــلـجــنـة
الـتطـبـيـعيـة لالحتـاد العـراقي لـكـرة القـدم بـعد
ـضـمـون قـرار جلـنة الـتـحـيـة والـتـقديـر طـبـقـا 
طوار الفيـفا بتاريخ  10شباط  2020والذي
وجبة شـكلت اللجـنة التطبـيعية حـدد الفيفا
واجـبـات اللـجـنـة التـطـبيـعـيـة بالـنـقـاط الثالث
اهــمـهــا  ادارة الـشــؤون الــيـومــة لالحتـاد (اي
تـصــريف اعـمـال) و حتـديـد الـنــسـخـة الـنـافـذة
لــلـــنـــظــام االســـاسي واذا اقـــتـــضت احلـــاجــة
مـراجـعــتـهـا لــلـتـأكــد من مـطــابـقـتــهـا لـلــنـظـام
االســاسي ولــوائح االحتــاد الــدولـي (فــيــفـا) و
تنظيم واجراء عـملية انتـخابية النتـخاب هيئة
اداريـة لالحتاد لـفـتـرة اربع سنـوات. واحـتوت
الرسالة (االخـذ ايضا  بـنظر االعتـبار الظروف
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احمد راضي

والرياضة العـراقي  الرسالة مؤرخة
في  4مايو   2020 تضمنت الرسالة
الـبــيــانــات الـتــوضــيــحــيـة الــتــالــيـة
ـتـعـلـقـة بـإدانـة سرمـد عـبـداالله في ا
قضايـا التحـرش اجلنسي والـفساد 
ـعـلومـات عن وقـيـامه بـأخـفـاء هـذه ا
اجلــمـــيع فـي احلــركـــة الـــريـــاضـــيــة
الـعــراقـيـة ... واحلــكـومـة الــعـراقـيـة.
وا الـبيـان بـعد اجـراء الـتـحقـيـقات
ـقــدمـة من والــنـظــر في الــدفـوعــات ا
ستشار القانوني السيد نزار احمد ا
وجـدت جلـنـة االخالقـيـات ان الـسـيـد
سرمـد عبـداالله لم يـكن مذنـبا في اي
من حاالت سوء الـسلـوك اجلنسي أو
الــفــســاد  وقــررت الــغــاء الــتــعــلــيق
ــؤقت لــعـــضــويــة الــســـيــد ســرمــد ا
عــــبــــداالله في  FINAفـــورا  عــــلى
الــــنــــحـــــو الــــذي أوصت بـه جلــــنــــة
األخـالقـــــــيــــــات  FINAفي  18اذار
 و أتـخاذ الـقـرار بـاالجـماع  2020
من جلنـة االستـماع الـتي تشـكلت في
 ويصبـح هذا احلكم  2020ايار  19
الصادر في  5حزيران  2020 ساري

فعول على الفور. ا

(سويـسرا) عـضـوا  عبـدون ديغـنون
ـقـدم لـهـا )  وذلك أثـر الـبالغ ا (بـنـ
في  11ديـســمـبـر  2019 من الـســيـد
طه الــكــشــري االمــ الــعـام لـالحتـاد
ـدير ـقدم الى ا االسيـوي للـسبـاحة ا
التنـفيـذي لالحتاد الدولي بـناءا على
ـــرســلـــة الــيـه من وزيــر الـــشـــكــوى ا
الـشــبـاب والـريـاضـة الــعـراقي أحـمـد
ريــاض الــعـــبــيــدي.  واكــمل تــضــمن
القـرار تـلقت جلـنـة االستـمـاع نسـخة
من رسالـة غـير مـرغوب فـيـها تـلقـاها
مـكــتب  FINA من الــدكـتــور أحــمـد
ريــاض الــعــبــيــدي  وزيــر الــشــبــاب
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قـررت جلـنــة االخالقـيـات في االحتـاد
الدولـي الدولي لـلـسبـاحـة الغـاء قرار
االيقـاف الـصادر بـحق الـسـيد سـرمد
عـبـداالله في  18مـارس 2020 وذكـر
االحتـاد العـراقي لـلـسبـاحـة في بـيان
ـــســـتـــشـــار صـــحـــفي انـه تـــســـلـم  ا
القـانوني لالحتـاد السـيد نـزار احمد
رسالـة من االحتـاد الدولي لـلـسبـاحة
مــرفـــقـــة بــنـــســـخــة مـن قــرار جلـــنــة
االخالقـيـات الـقـاضي يـقـضي بـإلـغاء
قــرار االيـقــاف الـصــادر بــحق رئـيس
االحتـاد الــعـراقي لـلـسـبــاحـة الـسـيـد
ســرمـــد عــبـــداالله. واضــاف ان قــرار
ــؤلف مـن تـسع جلــنــة االخالقــيـات ا
صــفــحــات تــضــمن كــافــة االجـراءات
التي قامت بها جلنة االخالقيات بعد
ـقدمـة من وزير استالمـها لـلشـكوى ا
الـشــبـاب والـريــاضـة الـســابق احـمـد
رياض العبيدي. وتابع تضمن القرار
تشكيل جلنة أستماع استنادا للمادة
C24-6 من الئحة االخالقيات تألفت 
من الــســـادة كــريــســـتــوفــر فـــيــدرلــر
(أســـتــرالـــيــا) رئـــيــســـا  جــاي غــاي

والـ لهم.  واشار حـس شاني ا
الى ان الـــظــلم الـــذي وقع عـــليّ لن
ـر مـرور الكـرار وسـأطـرق جـميع
ؤسـسات أبواب وسـائل االعالم وا
ـغـتصب ـعـنـيـة الستـرداد حـقي ا ا
والعـودة لعمـلي في وقت اتمنى ان
ــبـــيـــة قـــراراتـــهــا تـــراجع الـــبـــارا
وأعمالها سيما في اآلونة االخيرة
الـتي شـهـدت الـكــثـيـر من األخـطـاء

والتخبطات.

وأضاف ان تسـجيالً صوتـياً سُجل
لـي و انــــــا احتــــــدث عن تــــــدخالت
الـدكـتـور عـقـيل جـعل االخـيـر يرتب
لي مـوضـوعـاً إلبـعـادي عن الـلـجـنة
ــدة سـنـة و ـعــاقـبــتي  الــفـرعــيـة 
إيـقافي عن الـعمل سـيمـا بعـد قرب
انتخابات اللـجان الفرعية في شهر
تــشـرين االول الـقـادم و انـتـخـابـات
ــكـتب الــتـنــفـيــذي مـطــلع الــسـنـة ا
الـقـادمـة و ضمـان بـقـاء األشـخاص

ـنـسـوبة تـؤكـد بـراءتي مـن الـتهـم ا
ـــصـــادقــــات الـــرســـمـــيـــة و لي و ا
بـحـضـور جلـنــة مـركـزيـة من مـقـر
ـبيـة و مـصـادقة الـهـيـئة الـبـارا
الـعامـة لـلجـنة الـفـرعيـة على
عـــــــــــمـل و أولـــــــــــيـــــــــــات
ومــــصـــروفـــات عــــمـــلي
كـأمـ مـالي و لـدي ما
يــــثـــبـت ذلك من كــــتب
رســــمـــيـــة مــــصـــدقـــة.
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كــشف الــبــطل الــريــاضي الــســابق
ــالـي لــلــجــنــة الــفــرعــيـة واالمــ ا
الحتــاد الــطـــائــرة لـــلــمــعـــاقــ في
ـثنى حـسـ شاني عن مـحافـظـة ا
تــعـرضه لــلــحـرمــان واالقــصـاء من
ـدة سـنة خالل حـرمـانه من الـعـمل 
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t ü« b³Ž  w «dF « sŽ لـدواعٍ انـتـخـابـيـة.  وقال شـاني في
بيان صحـفي  ان عدم سكوتي على
الـتـدخالت و اإلمالءات الـتي يـرغب
بـية جـعل االخير بهـا رئيس الـبارا
يــشـكل جلــنـة حتــقـيــقـيـة بــحـقي و
ـنطق تـوجيه اتـهامـات بعـيدا عن ا
و الــواقع و قـــالــوا لي بــصــريــحــة
العـبـارة  لـيـكـتبـوا لـيس سـيـنـاريو
ــالي بــهــدف اتــهـــامــات الــفــســاد ا
إبـعــادي عن الـلــجـنــة الـفــرعـيـة في
الـسـمـاوة نـتـيــجـة اعـتـراضي عـلى
عــمـله وفــرضه شــخــصــيـات
بعـيدة عن اللـعبة  رغم
تــــــــــــــقـــــــــــــد كـل
اإلثــــبــــاتـــات
حس شانيالـــــــــــتـي

سرمد عبداالله 

مهند علي

درب السلوفيني ا
كاتانيتش
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أصدر اإلحتاد اإليـطالي لكرة
الــقـدم قــراراً جـديــداً بـشـأن
استمرار مبارايات كرة القدم
فـي الــــــــدوري اإليـــــــــطـــــــــالي
قرر “الكالتشيو ”والذي من ا
عـــودته يـــوم 20 من الــــشـــهـــر

احلالي.
وقـــال اإلحتـــاد اإليـــطـــالي في
بــــــيــــــان لـه إذا  ايــــــقـــــاف
الــــدوري اإليــــطـــــالي لــــكــــرة
القـدم وأجبرنـا علي إيقاف
مــــبــــارايـــات الــــدوري مـــرة
آخــري بـــســبب انـــتــشــار
فايروس كـورونا سنقوم
في هذه احلالـة باللجوء
ــــــــــبــــــــــارايـــــــــات إلـى ا
الـــفــاصــلــة لـــتــحــديــد
الــــتـــرتـــيب الـــنـــهـــائي
ألندية بطولة الدوري.
وكــــذلك أعــــلن االحتـــاد
اإليــطــالي لــكــرة الــقـدم
الـــيـــوم اإلثــنـــ إلـــغــاء
ـوسم احلالي من دوري ا

الدرجة الثالثة.
وأقـر احتـاد الـكـرة صـعـود
فـرق فـيـتـشـيـنـزا وريـجـيـنـا
ومـونزا لـلدرجـة الثانـية مع
ـــيـــني وريـــيــتي هـــبــوط "ر
وجوتسانو" للدرجة الرابعة.
وسيحدد الدور الفاصل هوية
ـتأهل لـلدرجة الفـريق الرابع ا

الثانية.
ــيـــني وريــيــتي وقــررت فــرق ر
وجــوتـســانــو االســتـئــنــاف ضـد

قرار هبوطها للدرجة الرابعة.
ومن جـهـة اخـرى عـانى جـمـهور
كرة القدم اإلجنليزية في األشهر
الـثالثـة األخـيـرة نـتـيـجـة غـيـاب
ـيـرلـيج بـسبب مـنـافـسات الـبـر
ستجد. تفشي فيروس كورونا ا
نافـسات ابتداء من وستعـود ا
الـسابع عـشـر من الشـهر

AZZAMAN SPORT
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أكـد الــهـولـنـدي ويـســلي شـنـايـدر جنم ريــال مـدريـد الـسـابق أن مــواطـنه فـريـنـكـي دي يـوجن اتـخـذ الـقـرار
الصحيح باالنتـقال لصفوف برشلونة ورفضه عدة عروض من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.وقال
شنايدر في تصريحـات نقلتها صحيفة "سبـورت" اإلسبانية: "الالعبون الهولنديـون وبرشلونة لديهما مشاعر
رائـــعــة مـــعًــا ودي يــوجن اتـــخــذ الـــقــرار األفـــضل ألنه أدرك أن أســـلــوبه ســـيــكـــون مــثــالـــيًــا لـــبــرشـــلــونــة
ـثالي في وإسـبـانيـا".وأضـاف: "دي لـيخت كـان له اخـتـيار مـخـتلف لـكن فـريـنكي (23 عـامـا) اتـخذ الـقـرار ا
نـاسب له وحـ يعتـزل ميـسي سيـصبـح قائدًا بـشكل مسـيرته ويـتطـلع إلى األمـام وبرشـلونة هـو النـادي ا
أكـبر".وبـسـؤال شـنايـدر عن أفـضل العب زامـله في مـسـيـرته أجاب: "بال شـك أقول جـوتي عـنـدمـا كنت في
ـيرجني".يُذكر أن شنـايدر زامل خالل مسيرته ريال مدريد وبالـنسبة لي كـان زميال رائعًا خالل وقتي مع ا

العديد من النجوم مثل: راؤول ورود فان نيستلروي وفابيو كانافارو وغيرهم.
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في الـــــوقت الـــــذي بـــــدأت فـــــيه
األنــشـــطــة الـــريــاضـــيــة تـــعــود
لــلـحــيـاة بــعــد إجـراءات الــعـزل
الـــعــام الــتي فـــرضــتــهــا الــدول
اتـــقـــاء لــفـــيـــروس كـــورونــا من
خالل مـــســـابـــقـــات تُـــبث عـــبـــر
قـنـوات الـتـلـفـزيـون اسـتـؤنـفت
ســبـاقـات اخلـيل فـي الـعـاصـمـة
اللـبنـانية بـيروت آخـر األسبوع
اضي دون حضور جـماهيري ا

على اإلطالق.
فقد نُظمت ثمـانية سباقات يوم
اخلــمــيس في مــضــمــار ســبـاق
ـديـنـة دون أن يُـسمح اخلـيل بـا
لــــلـــجــــمـــهــــور بـــاحلــــضـــور أو
ـراهـنة.ويـرى نـبيل نـصـرالله ا
مـديـر عـام مـيـدان سـبـاق اخليل
بــبـيـروت أن تـلك حلـظـة سـيـئـة

ضـمار الكـبير الذي في تاريخ ا
استضاف ملوكا وجنوم سينما
في ســــــتــــــيــــــنــــــيــــــات الــــــقـــــرن
ضمار اضي.وتعرض مدرج ا ا
للتدمـير عندمـا احتلت إسرائيل
بـــــيـــــروت عــــام 1982 وظل خط
تحاربة مواجهة ب الفصائل ا
خـالل احلــــرب األهــــلـــيــــة الــــتي

استمرت 15 عاما في لبنان.
وقــــال نــــصــــرالــــلـه إن األوقـــات
الصعبة حـقا بدأت أواخر العام
ــاضي عــنــدمــا أخــذت قــيــمــة ا
الـلـيـرة الـلـبــنـانـيـة في الـتـراجع
ــا أدى إلى ارتــفــاع األســعــار
وانــــزالق كــــثــــيــــرين في دائــــرة
الــــفــــقـــر. وأضــــاف أصــــعب من
فـــتــرات الـــهـــدم والـــضــرب وكل
شي. أصـــعب شي عـم نـــعــيـــشه
ـــوضـــوع هــــلق (حـــالـــيـــا) ألن ا

االقــــتــــصــــادي هــــو مــــوضــــوع
ـشـاركون في أصعب.“والـتـزم ا
ســــبــــاق اخلــــيل بــــقــــرار وضع
الكـمامـات وتعقـيم أنفـسهم قبل
ضمار الذي ظل مغلقا دخول ا
ألكثـر من شهـرين.ويرفع لـبنان
الــــذي ســــجل 29 حــــالــــة وفـــاة
ـرض كــوفـيـد- 19الـنـاجم عن
فـيـروس كــورونـا الـقــيـود عـلى
احلــركـة بــشــكل تــدريــجي اآلن
سـامـحـا بـإعـادة فـتح الـشـركـات
بـــأقـل من طـــاقـــتـــهـــا مع فـــرض
إرشادات تتعلق باحملافظة على

السالمة.
وكـان عـلي قـاسم الـذي يـشـارك
في ســـبـــاقــات اخلـــيل مـــنــذ 37
عـــامــا يـــذهب لــلـــمــضـــمــار في
الساعة اخلامسة صباحا طوال
فـــتـــرة اإلغالق لـــلــحـــفـــاظ عــلى

اخليل في حالة جيدة.
ولـم تـكن ســبـاقـات اخلــيل تُـبث
عــبــر الــتــلــفــزيــون قــبل ظــهــور
فــيـــروس كــورونــا لـــكن مــئــات
األشـخاص كـانوا يـحـضرونـها.
ـالــيـة وتــقـدر قــيــمـة اجلــائــزة ا
بـــبـــضـــعـــة آالف من الـــدوالرات

على األكثر.
وقـال قاسم ”الـلـذة إجـمـاال لذة
الـــســـبق يــــكـــون فـــيه حـــمـــاس
ويـــكــون فـــيه جـــمــهـــور وهــلق
ـا إنه وضع البـلـد هيك (اآلن) 
شي وضع متقبـلينه من شان 
الــسـبق وإن شــاء الــله بــيــكـون
بـــــاأليـــــام الـــــقــــــادمـــــة أحـــــسن
وأحسن.“ويتـفق نصـرالله على
ـضـمـار بال جـمـهـور يـكـون أن ا
في حـالــة مـوات. ومع ذلك يـرى
أن اسـتــئـنـاف الــسـبــاقـات مـهم
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أعلن نادي تشيلسي جتديد عقد العبه الشاب تينو اجنورين لفترة طويلة.
وقـع الرسـمي للـنادي اإلجنـليـزي أن اجنورين سـيـبقى لـفتـرة طويـلة مع الـفريق وذكـر ا

دة  5 سنوات أخرى. بعدما وقع على عقد جديد يربطه بتشيلسي 
وأضــاف الـنـادي فـي بـيـانـه أن اجنـورين شــارك لـلـمــرة األولى مع الــفـريق أمـام

اضي. بسي تاون في بطولة كأس رابطة احملترف في أيلول/سبتبمر ا جر
ـباراة التي كمـا شارك كـبديل لـلمـرة األولى في بطـولة الـدوري اإلجنلـيزي في ا
فـاز فــيـهــا فـريــقه عـلى إيــفـرتـون (0-4) فـي مـلـعـب "سـتــامـفـورد بــريـدج" في
ـقرر أن تسـتأنف مبـاريات الدوري االجنـليزي في اضي.ومن ا أذار/مارس ا
17 حـزيـران/يــونـيـو اجلــاري بـعـدمــا تـوقف دام اكـثــر من شـهــرين; بـسـبب

ستجد. تفشي فيروس كورونا ا

اني حيث استئنـاف الدوري األ
مـــنــــعت الـــفـــرق مـن الـــتـــعـــرض
لإلرهـاق كــمـا مـنــحت العـبـ ال
ـشـاركة يحـظـون عـادة بـفرصـة ا
ـــبــاريـــات فــرصــة كــثــيـــرا في ا
لـلتعـبير عـن قدرتهم ولـو لدقائق

قليلة. 
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ــيــرلـيج يــريــد مــســؤولـو الــبــر
ــســابــقــة قــبل األول من إنــهـاء ا
أغــســطس/ أب وهــو مــا يــعـني
وضع بــرنـامج مــبـاريــات مـكـثف
ـتــابـعـ أمـام يــزيـد من مـتــعـة ا
شاشـات الـتلـفـزيون في الـفـترة
ـــقـــابـــلـــة فـي ظل إقـــامـــة ا
ـــــــبـــــــاريـــــــات بـــــــدون ا

جمهور.
ــســؤولـون  وحـرص ا
عــــلى وضع بــــرنـــامج
ــــــبــــــاريـــــات زمــــــني 
اجلــــــــوالت الـــــــــثالث
األولــى يــــــــــــــــــــراعـي
مـــصــلـــحــة شـــبــكــات

ــشــجــعـون احلــالي ويــنــتـظــر ا
ــبـاريـات الـ92 بــفـارغ الـصــبـر ا
ــتــبـقــيــة والـتـي سـتــســفـر عن ا
تتويج مـرتقب للمـتصدر احلالي
لــيــفــربــول إضــافـة إلـى حتــديـد
ـتــأهـلـة إلى مــسـابـقـتي الــفـرق ا
دوري أبـــطــال أوروبـــا والــدوري
األوروبي وكـذلك الـفـرق الـثـالثة
الـــهـــابـــطــة إلـى الــدرجـــة األولى

(تشامبيونشيب). 
األشـهــر الـثالثـة األخــيـرة كـانت
كـفيـلة بإحـداث تغـييـرات عديدة
سـنـراهـا بـوضـوح في األسـابـيع
ـــقـــبـــلـــة والـــتـــقــريـــر الـــتـــالي ا
تغيرات:  يستعرض أهم هذه ا
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ـــســابـــقــات لـــفــتــرة مع تــوقف ا
امتدت  3أشهر تعافت مجموعة
ال بـــأس بـــهـــا مـن الالعـــبـــ في
ـنــاسب قـبل اسـتـئـنـاف الـوقت ا
ـــنــــافـــســــات ويــــعـــتــــبـــر جنم ا
مـانشسـتر يـونايتـد بول بـوجبا

. أهم هؤالء الالعب
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لـلحـفاظ عـلى اسـتمـراريتـها في
بــيــروت مـــشــيــرا إلى أنــهــا لــو
دينة فقد ال تعود. توقفت في ا

U³Ý‚∫ مضمار سباق اخليل في بيروت
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الـبــطـولــة في مــنـتــصف آذار/مـارس
ركز الـثامن برصيد 41 اضي في ا ا
نــقـــطــة بــفـــارق ســبع نـــقــاط عن
ــركـز الـرابع تـشـلــسي صـاحب ا
فيـما يـتـصدر لـيفـربـول التـرتيب
بضعف عدد النقاط (82 نقطة).
ـــركــز وقــد يـــحــصـل صــاحب ا
اخلامس (مـانشـسـتر يـونايـتد
حاليا) على بطاقة التأهل إلى

دوري األبــطــال فــيــمــا لـو 
رفض استـئـنـاف مانـشـسـتر
سيـتي ضد حـظره أوروبـيا
دة مـوسم وكـان ضمن

الفرق األربعة األولى.
ــيــز تـوتــنــهـام عن ومـا 
نـافسة على بقية الـفرق ا
التأهل إلى دوري األبطال
ـقـبل أنه ودّع ـوسم ا في ا
ــسـابـقــات الـتي كـان جـمـيع ا

يـشـارك فـيـهـا في حـ أن مـنـافـسـيه
لــديــهم جــبــهــات أخــرى يــصــارعـون
فيها.كمانشستر يونايتد الذي ما زال
يـــلــعـب في كـــأس االحتـــاد والــدوري
األوروبـي وتـــــشــــــلــــــسي فـي كـــــأس
االحتــــاد أيــــضــــا ودوري األبــــطــــال
وولفرهامـبتون في الدوري األوروبي
وشـــــــيـــفــيـــلــد يـــونــايــتـــد في كــأس

االحتاد.

وحــــدت اإلصـــابـــات مـن ظـــهـــور
بـــوجــبــا مـع يــونــايـــتــد في هــذا
ــوسم ويــنــــــــــتــظــر جـمــهـور ا
الــفـريـق مــا إذا كـانـت ســتـنــجح
شـــــراكـــــتـه في خـط الـــــوسط مع
الــــنـــجـم الـــبــــرتـــغــــالي بــــرونـــو

فرنانديز.   
ويـعــتـبــر هـاري كــ العـبــا آخـر
مــنــحــته فــتــرة الــتــوقـف فــرصـة
ت به قبل لـلتـعافـي من إصابـة أ
أشـــهــــر وهــــو اآلن عــــازم عــــلى
قـيـادة تـوتـنـهام لـلـمـنـافـسـة على
مركز مؤهل إلى دوري األبطال. 
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وســــتــــطـــــبق رابـــــطــــة الــــدوري
ـــمـــتـــاز قـــاعـــدة اإلجنــــلـــيـــزي ا
الـتـبديالت اخلـمـسة الـتي أقـرها
االحتـــاد الــــدولي لـــكــــرة الـــقـــدم
بـشـكل مـؤقت مـن أجل مـسـاعدة
الـفـرق عـلى احلـد من اإلصـابـات
اإلرهـاق البـدني نـتـيـجـة لـبرامج

كثف.  باريات ا ا
والقت هـذه التـجربـة رواجا عـند

يواخيم لوف

إيقاف الالعب الـستة حتى نهاية
تــشــرين الــثــاني/نــوفــمــبــر كــمــا
فـرضت عـلـيهـم أيضـا عـقـوبات من
قــبل أنـديــتــهم بـعــدمــا تـبــ أنـهم
ـــنــتـــخب في غــادروا مـــعــســـكــر ا
شــنــغــهـاي في  30أيــار/مــايـو من

دون إذن.
ونـــقــلـت وكــالـــة "شـــيـــنــخـــوا" عن
االحتـاد الــصـيــني قــوله "لـقــد كـان

{ شــنـــغــهـــاي (أ ف ب) - عــوقب
سـتـة العــبـ من مـنــتـخب الـصـ
لـــدون 19 عــــامـــا في كــــرة الـــقـــدم
ـدة سـتــة أشـهـر وذلك بـاإليـقــاف 
خملـــالــفــتــهم قـــواعــد الــوقــايــة من
ـستـجد من أجل فـيروس كـورونا ا
احـتـساء الـكـحول في وقت مـتـأخر

من الليل.
وقـرر االحتاد الـصيـني لـكرة الـقدم
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ـتوقع البث الـتـلـفـزيـوني ومن ا
ـتـابعـون مـلتـصـقون أن يجـعل ا
دة تزيد أمام شاشاتهم يوميا و
عـن شـــهــــر كــــامل عــــلـــمــــا بـــأن
مــبــاريـات اجلــولــة األخـيــرة قـد
تــــقـــام كـــمــــا جـــرت الــــعـــادة في
بدأ عدالة التوقيت ذاته تطبيقا 

الفرص.
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سـنـســمع بـكل تــأكـيـد صــيـحـات
مــدرب لـيــفـربــول يـورجـن كـلـوب
ومـدرب مـانـشــسـتـر سـيـتي بـيب
ــــبـــاريـــات جــــوارديـــوال خالل ا
نــــظــــرا الفـــتــــقــــادهــــا لـــصــــخب
اجلـمـهـور احملـروم من الـتـواجـد

درجات.  على ا
ــشـــجـــعـــ ســـيـــمـــنح غـــيـــاب ا
بـاريات طابعـا هادئا ومخـتلفا ا
عن األجـــواء احلــمـــاســيـــة الــتي
ـا اشــتـهـرت بـهــا مـبـاريـات لـطـا
ـــســابـــقــة كـــمـــا أنه ســيـــحــرم ا
ـضيف من ميـزة مهمة الفريق ا
وهو أمر ظهر جـليا في مباريات
ـــاني الـــتي شـــهــدت الــدوري األ
حــتى اآلن تـــفــوقـــا واضـــــــــحــا
لـلــفـريق الـضـيف عــلى مـضـيـفه.

نيو لوك .
ـنـزل ألسـابـيع ومع الـبـقــاء في ا
ـظــهـر عــديــدة عـاد الالعــبــون 
جــديـــد مع تـــصــريـــحــات شـــعــر
مخـتلفـة بعدمـا افتقـدوا للذهاب
إلـى صـــالـــونـــات احلالقـــة خالل

هذه الفترة.
روبـرتو فيـرميـنو وسـاديو ماني
وتريـنت ألكـسندر أرنـولد عادوا
إلى تــمــاريـن لــيــفــربــول
وكــــان صـــعـــبــــا عـــلى
زمالئـهم تــمـيــيـزهم
واألمر نفسه انطبق
ـيريك عـلى بـييـر إ
أوبـــــامــــــيـــــاجن في
آرسـنـال وجنـولـو
كـــــــــــــانـــــــــــــتـي فـي

تشيلسي.

 ôU Ë ≠ U Ë—

ُـعار لـصفـوف روما أنه يُـفضل الـبقاء أكد هـنريك مـخيـتاريان العـب آرسنال ا
ضمن صفوف اجليالوروسي.

ـوسم عـلى سـبــيل اإلعـارة مع رومـا وأفـادت تـقـاريـر ويـلـعب مـخـيــتـاريـان هـذا ا
صـحـفـيـة أن إدارة الـذئـاب دخـلت بــالـفـعل في مـفـاوضـات مع آرسـنـال لـتـمـديـد
ديح خملـيتـاريـان وأكد أنه العب اإلعارة.وكـال ميـكـيل أرتيـتـا مدرب آرسـنـال ا
ـزيـد من مـهم وقـادر عـلى الـلـعب في أي فـريق مـشـيـرا إلى أنه يـحـتـاج لـلـعب ا
باريات قبل حسـم مستقبله. وقـال مخيتاريان في تـصريحات نقلـتها صحيفة ا
قـبل وليس فقط وسم ا "مـترو" اإلجنلـيزية: "بـالتأكـيد أريد أن أكون فـي روما ا
ـقـبل بل لـعـدة سـنـوات أخـرى".وأضـاف: "لـكن ال يـزال لـدي عقـد مع ـوسم ا ا
آرسنـال واألمر لـيس بيـدي بل بيـد آرسنـال وروما إذا  االتـفاق بـينـهمـا على

الصفقة".
وتـابع: "كل مـا يـشـغـلـني هـو الـتـدرب بـجـديـة والـلـعب بـقـوة والـتـطـلع إلـى األمام

وانتظار ما سيحدث وبالتأكيد إذا لم أبقى في روما سأعود إلى آرسنال".
وختم: "أنا ال أشكو وكـرة القدم تتغـير بسرعة كـبيرة لذا يجب أن أكـون مستعدًا

للعب في أي مكان وإذا لم يكن في روما سأعود إلى آرسنال".
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اني أنه ال يـتوقع أن تتراجع كـفاءة الالعب نـتخب األ أكَّد يواخيـم لوف مدرب ا
ستجد. حينما يتجمعون معًا عقب أزمة انتشار فيروس كورونا ا

اني "الالعب الـدولي يتمتع وقع الرسمـي لالحتاد األ وقال لوف في مـقابلـة مع ا
بإمكانيات عـالية ويستطيع التعامل بسرعـة مع التحديات اخملتلفة سواء مع فريقه

نـتـخب". وأضاف: "لـكن ما يـحـتاج لـلوقت لـلـتأقـلم معـه هو الـتعـامل بـتلـقائـية. أو ا
عتاد حينما نطقة الفنيـة بشكل أكبر من ا نحتاج إلى العـمل على هذا الشق من ا
تـعود األمور مـثلمـا كانت سنـكون جاهـزين". ويأمل لوف في أن يـجتمع العـبيه مرة
ـقـبل حيث لم أخـرى خلـوض مبـاريـات دوري األ األوربـيـة في أيلـول/سـبـتمـبـر ا
يـلعب الـفـريق أي مـباراة دولـيـة منـذ أكـثر من 6 أشـهـر.وتابع "نـتـحـدث مع بعـضـنا
وقف الريـاضي وهو أمر مـستقل الـبعض بشـكل منتـظم كل أسبـوع. نتحـدث عن ا

ستجد". عن فيروس كورونا ا
وقـال: "نـتحـدث عن الالعبـ وعن العـودة احملـتمـلة لـلتـدريـبات ومـا إلى ذلك. بالـطبع
ـعـتاد في تـلك األوقـات أال نـفعل نتـحـدث عن األمـور الشـخـصـية. سـيـكـون من غيـر ا
ذلك".كما أجـرى لوف محادثات مع زمالئـه في الداخل واخلارج حول عودة الدوري

اضي. اني لكرة القدم "بوندسليجا" ابتداءً من منتصف الشهر ا األ
انـيـا بـتقـديـر هـائل وكيف تـمـكـنا مـن استـئـنـاف مسـابـقة وخـتم: "العـالم يـنـظـر إلى أ

الدوري".

انـتهـاكـا خـطـيـرا لـلـوائح مـكـافـحة
الوبـاء التي يـطبقـها الـفريق وأثر

سلبا على الفريق بأكمله".
وســـيُــمـــنع الالعـــبــون من جـــمــيع
بـاريات التي يـنظمـها احتاد كرة ا
الـــــــقـــــــدم حـــــــتى 30 تـــــــشــــــــرين
الـثـاني/نـوفـمـبـر ولن يُـسـمح لـهم
ــنـــتـــــــــخب ــشـــــــــاركــة مـع ا بـــا
الــوطـنـي عـلـى أي مــسـتــوى خالل

تلك الفترة.
متاز وقال بطل الدوري الصـيني ا
الــسـابق شـنـغـهـاي سـيـبغ إنه قـرر
تـعــلــيق رواتب ثـالثـة مـن العـبــيه
وهم ريـن لـــيــهـــاو ولـــيـــو جــورون
وبـيـنغ هـاو بـسـبـب هـذه اخملـالـفة
التي أجـبرت الـالعب الـستـة على
كتـابة مقـاالت نقد ذاتي بـحسب ما
كشف مدرب منتخب دون 19 عاما

تشنغ ياودونغ.
ـــفـــتـــرض أن يـــشــارك وكـــان مـن ا
مــنــتـخب دون 19 عــامـا في دوري
الدرجـة الثـالثـة ضمن اسـتعداداته
ـــــبـــــــيـــــاد 2024 فـي بـــــاريس ألو
بـــــحـــــسب "شـــــيـــــنــــخـــــوا" لـــــكن
ــوسم الى "كــوفــــــــيــد-19 عــلق ا

أجل غير مسمى.
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{ لـــنــــدن (أ ف ب) - تـــلـــقى الـــدوري
ــمــتــاز الــذي يــســتــعــد اإلنــكــلـــيــزي ا
الستئناف نشاطه في 17 تموز/يوليو
بــعــد تــوقف مـنــذ آذار/مــارس بــسـبب
ـستجد خبرا تـفشي فيروس كورونا ا
سـارا بصدور نتائج سلـسلة الفحوص
األخـــيــــرة الـــتي أجـــراهـــا من دون أي

حاالت إيجابية بـ"كوفيد-19.
\وخــضع مــا مــجــمـوعه 1195 العــبـا
وعـامـال في طـواقم األنـديـة لـلـفـحـوص
في الـسلسلة الـسادسة من االختبارات
الــــــتي أجــــــريـت يـــــومـي اخلـــــمــــــيس

واجلمعة.
ـمتـاز في بيان وقـالت رابطـة الدوري ا
ـكـن لـرابـطـة الدوري مـسـاء الـسـبت "
ـمتاز التأكـيد أنه في يومي اخلميس ا
4 حـــزيــــران/يـــونـــيـــو واجلـــمـــعـــة 5
حــزيــران/يـونــيــو  اخـتــبـار 1195
العـبـا وموظـفا في األنـديـة للـكشف عن

فيروس +كوفيد-+19.
ومن ب هذه االختبارات لم تظهر أي
نـتائج إيـجابـية".وإعالن الـسبت يـعني
أنـه تـوقـف عـدد اإلصــابــات بــفــيـروس
كـــورونـــا حـــتـى اآلن عـــنــد 13 حـــالـــة
إيـجـابـيـة من إجـمالي 6274 اخـتـبارا
 إجــراؤه عـلى الـالعـبـ والــطـواقم
عــلـى أن تــســتــمــر االخـــتــبــارات عــلى

أساس مرت في األسبوع.

وقال ”أكيـد السـبق بال جمـهور
مــــيت مــــا بــــتــــشــــوف شي وال
بــتــسـمـع حـمــاس وال بــتــشـوف
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حـــــــدا وال شـي الـــــــســـــــبـق بال
جمهور. بس شفنا خبرة البالد
األوروبـيـة كلـهـا السـبـاقات بال

جمهور بالوقت احلاضر. 
وإحـنــا مش أحــسن من غــيــرنـا

وما فينا نخاطر بشي.“

{ لــــــنـــــــدن (أ ف ب) - أعــــــرب جنم
توتنـهام اإلنكـليـزي لكرة الـقدم هاري
كايـن اجلمـعـة عن أمـله بـأن يسـتـفـيد
فريـقه من الـتـركيـز فـقط عـلى الدوري
ـمـتـاز عـنــد اسـتـئـنـافه اإلنـكـلـيــزي ا
واحلــصـول عــلى مــقــعــد يـؤهــله إلى
ــــوسم دوري أبــــطـــــال أوروبــــا فـي ا

قبل. ا
يـرليغ قـرر أن يسـتـأنف البـر ومن ا
نــشـــاطه في 17 حـــزيــران/يـــونـــيــو
اجلــاري حـيث يــســتــضـيف بــعــدهـا
ــدرب الــبــرتــغــالي بــيــومــ فــريـق ا
جــــوزيه مــــوريــــنـــيــــو أحــــد أشـــرس
منافسيه على بطاقات أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد.
ولدى توتنهام تسع مباريات حملاولة
االنــضـمــام إلى الــربــاعي الــذهــــــبي
ؤهل رسميا إلى البطولة األوروبية ا
الـكـبــرى.وقـال كـاين لـشــبـكـة "سـكـاي
ســبـورتس" اإلنــكــلــيـزيــة "من وجــهـة
نــــظــــرنــــا نــــحن لــــســــنــــا في أي من
ـسـابـقـات األخـرى لـذا لـديـنـا تـسع ا
مـبـاريـات لـلـتـركـيـز عـلى حـصـد أكـبر
عدد من النقاط ومحاولة الدخول إلى
ـؤهلة لـدوري أبطال أوروبا. راكز ا ا
عـلـى األقل كل تــركـيــزنــا مـنــصب في

بطولة واحدة".
وكـان الـفــريق الـلـنــدني عـنـد تــعـلـيق
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شخص آخـر تـقريـر لـلـبنك الـدولي عن الـعـراق صادر بـتـاريخ األول من ايار 2020
هـشـاشة الـوضع االقـتصـادي لـلبـالد التي تـواجه ازمـة مالـيـة صـعبـة بـسبب انـهـيار
اسـعار الـنفط الـدولـية مـقتـرنة  بـاستـمرار االضـطـرابات الـسيـاسيـة  واالجتـماعـية 
حيث تـفاقم  هـذا الوضع من جـراء التـفشي الـسريع لـفايـروس كورونا  اذ ال يـتمتع
نـظـام الـرعـايـة الــصـحـيـة في الـعـراق بـقـدرات تـشـغـيــلـيـة  ومـالـيـة  كـافـيـة الحـتـوائه
والسـيطـرة علـيه .  واشار الـتقـرير الى ان  تـدفق الشـباب الـعراقـيون الى الـشوارع
ابـتــداء من اكــتـوبــر /  تــشـرين األول   2019في احــتــجـاجــات واســعــة لـلــتــنــديـد
بـاسـتـشـراء الفـسـاد  وتـردي مـسـتـوى اخلـدمـات وارتـفـاع مـعـدالت الـبـطـالة  حـيث
ظاهرات عن مدى هشاشة النـظام االجتماعي واالقتصادي العراقي  كشـفت هذه ا

تظاهرين بإعالنها  وتطرق الـى موقف احلكومة العراقية وسعيا منها اكسب رضا ا
عاشات حزمة من الـتدابير التنشيطية تشمل تعيينات واسعة بالقطاع العام وزيادة ا
التـقاعـدية  والـتحويالت االجـتمـاعية   ورأى البـعض ان هذه  الـتدابـير كـانت تفـتقر
الى الـفـعـالـيـة   نـظـرا  ألن تـعـزيـز خـلـق فـرص الـعـمل  وحـفـز  مـشـاركـة  الـقـطـاع
كافحة الفساد تتطلب اصالحات هيكلية اطول امدا اخلاص واتخاذ تدابير مجدية  
ستـوى القياسـي لإلنتاج الـنفطي وزيادة ال تـعكسهـا هذه احلزمة   ومع ذلك فـمع ا
ا الـية العامة    احملاصيـل الزراعية والتـوسع في توليد الكـهرباء وتخـفيف قيود ا
ئة  وظل مـعدل التضخم مـنخفضا اجمـالي الناجت احملـلي هذا الغام بـنسبة  4.4 بـا
ــتـوسط في عـام  2019 ويـرجع ذلـك الى حـد كــبـيـر الى ـئـة  في ا بـنــسـبـة 0.2 بــا
ـا حدا بـاحلـكومـة العـراقـية الى انـخـفاض اسـعـار الواردات من الـبـلدان اجملـاورة 
واد  الغذائيـة استجابة رفع التعـريفة اجلمـركية وفرض حظـر على استيراد بـعض ا

للنداءات التي اطلقها منتجون محليون. 
wK×  "U½

ويـرى البـنك الـدولي في تقـريره ان حـزمة الـتدابـيـر التـنشـيطـية قـد ادت الى تقـليص
ئة  من اجمالي الناجت احمللي في عام  2018 الى 3 وازنة البالغ  11.2 با فائض ا
ئة  من اجـمالي الناجت احمللي في عام  2019    كـما جاءت على حساب االنفاق با
ـال واعــادة األعـمـار .وبـالـرغم من الـزيـادة بـالغ األهـمـيـة عــلى بـرامج تـنـمـيـة رأس ا
ئـة فـإن مـعـدل الـتـنـفـيذ ظل الطـفـيـفـة الـتي طـرأت على االنـفـاق االسـتـثـماري   5 بـا
ـوازنـة . وذهب مـعـظم ـدرج في ا ـبـلغ ا ـئـة  من ا مـنـخـفـضـا اذ لم يـتـجاوز  45 بـا
االنـفـاق الى اســتـثـمـارات مـتـصـلـة بـالـنـفط وبـلـغـت نـسـبـة تـنـفـيـذ االسـتـثـمـارات في
ا اثـار مـخاوف بـشـأن مـستـوى تـقد ـئة  فـقط  الـقطـاعـات غـيـر النـفـطـية  18 بـا
اخلدمات الـعامة وتـزايد فجـوة البنـية التحـتية وتـوقف برنامج اعـادة  األعمار . وب
سـتقبـليـة للـعراق تـنطـوي على حتـديات كـبيرة . اذ الـتقـرير ان اآلفـاق االقتـصاديـة ا
يـة غـير يـتـوقع ان يؤدي انـهـيار اسـعـار الـنفط الـدولـية وغـيـر ذلك من الـظروف الـعـا
ـا فـي ذلك تـعـطل االنـتــاج وسالسل الـتـوريـد من جــراء تـفـشي جــــائـحـة ـواتـيـة  ا
كورونا   الى احلـاق اضرار بالغـة بالعراق   وسـيؤدي ذلك الى انكمـاش اقتصاده
ئة  في عام  2020 وفي ظل غـياب اصالحات ملموسة لتعزيز مشاركة بنسبة  5 با
ـتوقع ان يـعود الـقطـاع اخلاص   سـيكـون من الصـعب انعـاش االقتـصاد   ومن ا
ـئة ـئة  و  2.7 بـا نـخفـضة الـتي تتـراوح ب 1.9 بـا النـمو تـدريجـيا الى امـكانـاته ا
وازنة التي تفاقمت في  2022 – 2021    كما يتوقع  ان تؤثر اوجه اجلمود في ا
اليـة العامة في ظل ضعف االيـرادات النفطية  اضي سلـبا على ا خالل العـام ا
وبـافتراض سعر نفط قدره   30دوالرا للـبرميل  وفي ظل عدم اتخاذ تدابير مبرمجة
ئة  من وازنة الى 19 با توقع ان يقفز عجز ا الية العامة   فمن ا لضبط اوضاع ا
اجـمالي الـنـاجت احمللي  بـنـهايـة عام  2020  ونتـيـجة لـذلك فإن احلـكـومة الـعراقـية
سـتواجه عـلى األرجح فـجوة تـمـويلـيـة حادة لن تـقتـصـر نتـائـجهـا على ارجـاء تـنفـيذ
مـشـروعات الـبـنـيـة األساسـيـة احلـيويـة في قـطـاعـات تقـد اخلـدمـات فـحسب   بل
ـال البشري   كـما ستـحد من قدرة احلـكومة على وارجـاء تنفيـذ برامج بناء رأس ا
تــلـبــيـة احـتــيـاجـات الــتـعـافـي االقـتـصــادي فـيـمــا بـعــد انـحـســار جـائـحــة كـورونـا 
توقع ان يـواجه العـراق  عجـزا مستـمرا في احلـساب اجلاري في وباخـتصـار من ا
نخـفضة وثـبات الواردات   ومن عام  2020مدفـوعا بشـكل رئيس بأسـعار النـفط ا
ركزي الـعراقي والـبنوك توقع تـمويل هـذه الفـجوة باسـتخـدام احتيـاطيـات البـنك ا ا

ا يزيد من شدة تعرض البالد للخطر في األجل القريب . ملوكة للدولة    ا
ـا ورد في تـقريـر الـبـنك الـدولي عن االقـتـصاد الـعـراقي لـتـجاوز يـنـبغـي االهتـمـام 

هشاشته من خالل :-
اوال - الـعمل عـلى انـتهـاج  سيـاسـة اقتـصاديـة بديـلـة  تفـضي الى تنـمـية مـستـدامة
ومـعـاجلة وحـدانـية االقـتـصـاد وريعـيـته بـاجتاه تـنـويع مصـادره وانـعـاش القـطـاعات
االنتاجـية : الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة واخلدمات ومعاجلة ارتفاع نسب

البطالة والفقر .
ثانـيا- التـخلص من نـهج احملاصصـة والطائـفيـة الذي هو أس الـبالء واألزمات التي
يشـهدهـا العـراق  وهو الـذي يضع اشـخاصـا غيـر مؤهـل في امـاكن مهـمة حتـتاج

. متخصص ونزيه وكفوئ
ثالـثا- تتجلى ازمة احلـكم في مظاهر عدة مـنها سوء ادارة البلـد واألداء غير الكفوء
ـؤسسـات الـدولة  وعـجـزهـا عن القـيـام بواجـبـاتـها بـسـبب بنـائـهـا وفق منـهج يـفرط
ـطبلـ وانتهاج ـريدين وا بالطـاقات والكـفاءات الوطـنية حلـساب جتمـيع األنصار وا
قـرب ما ادى الى تعمق مظاهر سياسـة الفرد واالعتماد على الـدائرة الضيقة من ا
هنية والنزاهة واالة والتحزب الضيق  علـى حساب الكفاءة وا التمـييز على اساس ا
في اسـنــاد الـوظـيــفـة الـعــامـة . وال بـد مـن اصالح هـذه األوضـاع اصالحــا جـذريـا

ؤسسات الدولة. وحتس ادارة شؤون البالد واألداء الكفوء 
ــدخل إلجـراء الـتـغـيــيـر في الـبـنـيـة رابـعـا- ان االصالح احلـقـيــقي والـشـامل  هـو ا

السياسية واالقتصادية واالجتماعية .
خامسا- ان اية خطوة تنموية جديدة يجب ان يكون محورها وعنوانها األساس بناء
استراتـيجية تنمـية صناعيـة  وطنية قادرة بالـدرجة االولى على تنويع بـنية االقتصاد
والـصنـاعـة وتـنـويع الـصـادرات ليـتـخـلص االقـتـصـاد الـوطني لـتـبـعـيـته الى تـصـدير

البترول .
سادسا- تـوفير شـروط اعادة تدويـر عجلـة االقتصاد وفي مـقدمتـها اعادة اسـتتباب
األمن والقـضاء النهـائي على داعش وحصر الـسالح بيد الدولـة ووضع حد للسالح

نفلت خارج القانون الذي يهدد االستقرار واالستثمار . ا
سابعـا- تبني استراتـيجية تنمـية مستدامـة واعتماد خطط تـنموية متـوسطة وقصيرة
األجل باالشـتراك مع حـكومة االقـليم واحلـكومات احملـلية فـي احملافظـات تهدف الى
تـوســيع وتـنــويع وحتـديـث قـاعـدة االقــتـصــاد الـوطــني وتـنــمـيــة الـقــدرات الـبــشـريـة
ا يـحقق مستوى ونـوعية حياة افضل وارد البالد  واالستـخدام العقالني والكـفوء 

واطن . جلميع ا
ثامنـا- وضع سيـاسة اقـتصـادية فـعالـة والقـيام بـاإلصالحات الـضروريـة لتـأم ما
ـاليـة والسـيـاسة الـنقـديـة وتطـوير يـقتـضـيه ذلك من تنـسـيق وتكـامل ب الـسـياسـة ا
ــوازنـة الــعـامــة وتـغــلـيب اجلــانب االسـتــثـمــاري فـيــهـا عــلى اجلـانب آلـيــات وضع ا

التشغيلي وتخطيط وتنفيذ البرامج االستثمارية.
تـاسعـا- ضـرورة توظـيف الـعـوائد الـنـفطـيـة ألغراض االسـتـثمـار والـتنـمـية بـالـدرجة

األساس.
ـنتـجـة والـنـهوض بـالـقـطاع عـاشـرا- اعادة اعـمـار الـريف الـعراقـي  وتطـويـر قـواه ا
الزراعي  وزيـادة مساهمـته في االقتصاد الـوطني  وحتقيق األمن الـغذائي واالكتفاء

الذاتي بدال من االستيراد الذي يكلف امواال طائلة من العملة الصعبة .
احـدى عشـر - االهـتمـام بقـطاع الـدولة بـاعتـباره قـاعدة رئـيسـة لالقتـصاد الـعراقي
وعامل الـتوازن االقـتصادي واالجـتمـاعي والعمل عـلى حتديـثه واصالحه اقتـصاديا

قراطية . شاركة الد ساءلة وا واداريا بإرساء معايير الشفافية والكفاءة وا
اثـنـا عشـر - تـشجـيع الـقطـاع اخلـاص العـراقي ومـبادراته واعـتـماد سـيـاسة مـالـية
وضريبـية تمـييـزية لصـالح مشاريـعه التي تسـاهم في تنـمية قـدرات البالد االنتـاجية
ـنـتـجـاته وخـلق فـرص عـمل جـديـدة مع وضع حـد ـسـتـوى الـتـنـافـسي  واالرتـقـاء بـا
لسـياسة االغراق السلعي . ولـكن مع الوقوف بوجه الدعوة الى اعـتبار اخلصخصة
حـسب وصـفـة صنـدوق الـنـقـد والبـنك الـولـيـ قادرة عـلى حل مـشـكالت االقـتـصاد
ـؤسـسات والـشـركات وحتـقـيق التـنـميـة في مـطـلق األحوال وال سـيـما خـصـخـصة ا
ملوكة للدولة ذات اجلدوى االقتصادية بدال من اعادة تأهيلها واصالح ادارتها . ا
نافذ احلدودية ومكافحة ثالثة عشـر- مكافحة الفساد بكافة اشكاله وضبط موارد ا
زاد شـروعة   مع اعـادة الـنظـر  عمـلـيات غـسيل األمـوال وانـتقـال األموال  غـيـر ا

العملة الذي هو وجه من وجوه الفساد الرسمي .
اربـعـة عشـر- تشـجـيع االستـثـمار احملـلي واألجـنبي  وضـمـان توجـيه االسـتثـمارات
نحو الـقطاعات االنـتاجية وفقـا لالحتياجـات التنمويـة ووفقا لضـوابط محددة تضمن

وجب قانون فاعل  لالستثمار . ستثمر  مصالح الدولة وا
خـمسـة عشـر - تطـوير الـقطـاع النـفطي  وتـطويـر انتـاج الغـاز لسـد احلاجـة احمللـية
وتـصـديـر الفـائض ووضع حـد نـهـائي حلـرق الـغـاز الطـبـيـعي واسـتـيـراد البـديل من

بالغ طائلة  مع اعادة النظر بجوالت التراخيص النفطية . ايران 
ـكن ان تـســهم بـتـحــقـيق الــنـهـضـة وبـعــد اعـتـمــاد هـذه االجـراءات وغــيـرهـا الــتي 
لالقــتــصــاد الـعــراقي  فــهل ســيــصف الــبــنك الــدولي وضع االقــتــصــاد الــعـراقي

بالهشاشة?
{ خبير اقتصادي

VO³ý …d¼e « b³Ž ‰œUŽ

بغداد

fHM²¹ ô b¹uK  Ã—ułË rK×¹ sð—U

ومــا تـــرتب عـــلـــيـــهـــا من كـــســاد
اقتـصـادي  بـعـد تـعـطل احلـياة 
وتـقلص األعـمـال  واغالق أبواب
ــتــاجــر ــعــامـل وا الــشـــركــات وا
ـا أدى إلى تـسريح ـصالح   وا
ــــوظــــفـــ والــــعــــمـــال ماليــــ ا
والـــكـــســــبـــة  وتـــفـــشي الـــفـــقـــر
والــــبـــطــــالــــة  والـــضــــغط عــــلى
حتركـات االنسـان  وقطع أوصال
الـــبـــلـــدان  وتـــســـبب في ضـــغط
نـفـسـي هـائل قـابل لالنــفـجـار في
أية حلظة  مثل تلك اللحظة التي
وضـع فـــيـــهــــا الـــشـــرطـي ديـــريك
تـشوف ركـبته عـلى عنق فـلويد 
ــوت في وقـــطع أنــفـــاسه حـــتى ا
مـينيـابوليس بـوالية مـينيـسوتا 
وقـد تـتـكرر مـثل هـذه اللـحـظة في
أي وقت  وفي أي مــكـان آخـر من

العالم .
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والـعـبـد هــو فـريـدريك دوجالس 
الــذي جنح - شـــأنه شــأن بــعض
الــعـبــيــد الـســود الـذين ســاعـدهم
احلظ - في الــهــرب من الــواليـات
اجلـــنـــوبـــيــة بـــاجتـــاه الـــواليــات
الـشـمـالــيـة أو كـنـدا  خالصـاً من
ـعامـلة الـوحشـية الـقاسـية التي ا
كـانوا يـعـاملـون فـيـها كـعـبـيد في
مــــزارع الـــبــــيض  فـــفـي الـــقـــرن
الــثــامن عــشــر وحــتى مــنــتــصف
الــقــرن الــتـاسع عــشــر  كــان يـتم
اصـــــطــــيـــــاد الـــــرق من الـــــقــــارة
األفــريــقـــيــة  وجــلـــبــهم لـــلــعــمل
واخلـدمـة في الـواليات األمـريـكـية
اجلــنـوبـيـة فـي ظـروف مـعــيـشـيـة
بالـغـة الـبـؤس  وتـعـامل عـنيف 
أدنى بـــكـــثــيـــر من الـــتــعـــامل مع
احليوانات . وفي رواية " اجلذور
ROOTS " لــلــروائي األمــريــكي
ـــنـــحـــدر من أصـــول أفــريـــقـــيــة ا
ألـــيــكـس هـــايــلـي - الــتـي أثــارت
اهـتـمــامـاً واسـعـاً بـعـد حتـويـلـهـا
بــــعــــد عـــام مـن اصـــدارهــــا  إلى
مسلسل تلـفزيوني أمريكي عرض
ســنـة  - 1977يـتــعــرف الــقـاريء
ـشـاهـد عـلى تـاريخ الـسود في وا
امـريـكـا  وعــلى تـاريخ الـسالالت
واجلـــذور واألنــســـاب األصـــلـــيــة
هاجـرين إلى القارة لألمريـكيـ ا
اجلـديـدة  من خـالل سـرد حـكـاية
اسرة أمـريـكـيـة انـحـدر جـدها من
أفـريقيـا بعـد " اقتـناصه " من قبل
الــــــــبــــــــيـض . وفـي واحــــــــدة من
حوارات هذه الرواية تتم االشارة

إلى .. فريدريك دوجالس :
قـال تـوم ألمه :  إن الـزنـوج كـانوا
يـتــحـدثــون كـثــيـراً عن مــشـاهــيـر
الــــزنــــوج فـي الــــشــــمــــال الــــذين
يـحـاربـون الـرق  وهم يـسـافـرون
فـي الـبالد  يـحـاضـرون جـمـهوراً
مـخــتـلــطـاً من الـبــيض والـسـود 
ويُـنـتـزع مـنـهم الـهـتـاف والـدموع
عن طــريق إخــبــارهم عن قــصص
حـيـاتـهـم كـعـبـيـد قـبل أن يـهـربـوا
إلى احلــريـــة . مــثل واحــد اســمه
فــريــدريك دوجالس يــقــولــون انه
رُبي كــعـــبــد في مــيـــريالنــد وهــو
صـــبـي  وعـــلم نـــفــــسه الـــقـــراءة
والـكتـابـة  وأخيـراً عمل ووفـرَ ما
يكـفـي  لشـراء نـفـسه وحـريـته من
سـيـده . " رواية اجلـذور  ألـيكس
هيـلي  ترجمـة سعيـد محمـد عبد

نعم  مكتبة مدبولي " .  ا
ودوجـالس الـذي يــذكــر اسـمه في

غـيـر االشـتراكـيـة  والـبـراغـمـاتـية
غـيـر الـشيـوعـية  ودونـالـد ترامب
غــيـر مــيــخــائـيـل غـوربــاتــشـوف 
واحتـــــــاد " اجلـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــات
الـسـوفــيـتـيـة االشـتـراكـيـة " غـيـر "
ـتـحـدة ! الـشــركـات " األمـريـكــيـة ا
وحتى لـو اتهم جـيم ماتـيس وزير
الــــدفــــاع االمــــريــــكـي الــــســــابق 
الـــرئـــيس تـــرامب بـــالـــســـعي إلى
تـحدة  فـهو ال تـقسـيم الواليـات ا
يــــعــــني تــــفـــكــــيـك وحـــدة الــــبالد
الفيدرالـية  بقدر ما يـعني تقسيم
وحـدة االمريـكيـ  بشـراً ال بلداً .
وال تتـخيل  –مـثـلمـا تـخـيل بعض
الكُتاب واحمللل  –بأن ما أسموه
بـ " الـلحـظة السـوفيـتيـة " قد حان
ـــتـــحــدة أوانـــهـــا في الـــواليـــات ا
األمريكـية  وهم في ذلك يتـتبعون
خـطى عـالم االجـتـمـاع الـنـرويـجي
يـوهـان غـالـتـونغ الـذي تـوقع مـنـذ
الــــــــــعـــــــــام  2009ســــــــــقـــــــــوط "
اإلمـبراطـوريـة األمريـكيـة " بحـلول

عام  2020 . !
رابــعـــا- وال تــذهب بـك عــاطـــفــتك
األيديولوجية إلى احلد الذي تنكر
ـــتــقـــدمــة الــتي فــيـه اخلــطــوات ا
خــطــاهــا اجملــتــمـع األمــريــكي في
ـقـراطـيـة واحلـريـات قـضـايـا الــد
الــشــخـصــيــة وحـقــوق االنــسـان 
مثلما ال تذهب بـعيداً في التمجيد
بـاحلــيـاة األمـريـكــيـة  وال تـصـبح
أمريكياً  –حتى وان كنت أمـريكياً
مــسـتــجــداً - أكــثــر من األمــريــكي
األصلي صاحب البالد  الذي أبادَ
أجــــــداده الــــــهـــــــنــــــود احلُــــــمــــــر

واستعبدوا الزنوج .
ا قيل خامسا- وال تلتفت كثيراً  
ويــقـــال  من مـــعــلـــومــات وصــور
وفـيديـوهـات  حتاول الـتقـليل من
شــــأن جـــورج فـــلـــويـــد وتـــشـــويه
سـلـوكـه الـشـخـصـي  فـالـرجل في
األحـوال كــلـهـا إنـســان   خـنـقه
حتت ركـــبــة شــرطـي  وهــو لــيس
بـطالً وال رجالً خـارقـاً  وال مـفـكراً
وال مـعصـوماً مـن الزلل في حـياته
الــشـخــصـيــة  وال داعـيــاً حلـقـوق
ـا وضــعـته احلـادثـة االنـسـان  إ
ـظلومـية االنسـانية  في موضع ا
شـــأنه فـي ذلك شـــأن الــــتـــونـــسي
مـحــمـد بــوعـزيـزي بــائع اخلـضـار
ـنـتـحـر حـرقـاً قـبل  10سـنوات  ا
والـــذي صــار أيـــقــونـــة مـــا ســمي
بـثـورات الربـيع الـعـربي  أو شأن
الـطـفل الـفلـسـطـيـني مـحـمـد الدرة
ـصـورين ـقـتـول أمــام عـدسـات ا ا
في الـــيـــوم الـــثـــاني النـــتـــفـــاضــة
األقـــصى قــبل  20عـــامــاً  والــذي
أدى اســتـــشــهــاده إلى مــوجــة من
الــغـضـب الـفـلــسـطــيـني والــعـربي
ي  فـال مـحـمـد واالسـالمي والـعـا
الــدرة وال بـوعــزيــزي وال فـلــويـد 
كـــانـــوا يـــتـــخـــيـــلـــون يـــومــاً  أو
ــكن أن يــحـدث ـا  يــخــطـطــون  
ـــا بــــعـــد فــــقـــدان حــــيـــاتــــهم  إ
اخــتـــارتــهـم األقــدار والـــظــروف 
واألهم من ذلك كــله  اخــتــارتـهم "
عـدســات الـكــامــيـرات " لــيـدخــلـوا
بـوابـات التـاريخ  وسـبحـان الذي
وضع سره في أضعف خلقه  كما

َثَل الدارج ! . يقول ا
ســـادســـا- ال تــثـــريـب عــلـــيكَ  إن
ا حدث من مـنظار جـائحة نظـرتَ 
ــســـتــجــد  فــايـــروس  كــورونـــا ا
وعـددته من نتـائجهـا وعقـابيـلها 

رواية هيـلي  والذي أصبح وزيراً
فـي احلـــكـــومـــة االحتـــاديـــة بـــعــد
احلــرب األهــلــيـــة األمــريــكــيــة في
سـتـيــنـيــات الـقــرن الـتـاسـع عـشـر
وتــــوفي الــــعـــام   1895كــــان قـــد
أصـدر بـعــد تـلك احلـرب كــتـابـيه "
عــبــوديــتي وحــريــتـي " و " حــيـاة
وأوقــــــات فــــــريـــــدريـك دوجالس "
ة وفـيهمـا حتدث عن تـفاصـيل مؤ
من حـيـاته وحـياة أقـرانه الـسود 
وكــيـف تــمـــكن من شـــراء حـــريــته
والــــهــــروب من ســــيـــده بــــاجتـــاه
الــشـمــال  مالحــظـاً شــدة الــعـنف
والـــقــســاوة الـــتي يــعــامـل فــيــهــا
العـبيـد في الريف  بـخالف بعض
دن األمـريكية الل والـرحمة في ا
: أقمتُ فتـرة قصيرة في بـالتيمور
قـبل أن أالحظ فـارقــاً أسـاسـيـاً في
ـقـارنـة مع مـا مـعـامـلـة الـعـبـيـد بـا
ـديـنة شـاهـدته في الـريف  عـبـد ا
رجل حـر تــقــريــبـاً بــالــقــيـاس إلى
ـزرعـة  فـهـو يـحـصل الـعـبـد في ا
على طعام أفضل  وثياب أفضل 
رة زايا غـير معروفة با ويتمتع 
ـزرعـة  كـانت هـنـاك سـمة لـعـبـد ا
من األدب  إحـــســـاس بــاخلـــجل 
يــسـاعــدان كـثــيـراً في كــبح أولـئك
الـذين يـنــفـجـرون بـنـفس الـقـسـوة
ـــزرعــة  إن مــالك الـــســائــدة في ا
الــعــبــيــد الــذي يــصــد إنــســانــيــة
جــيــرانـه من غــيــر مـالك الــعــبــيــد
بــصــرخـات عــبـده اجلــريح يــكـون
معزوالً عن النـاس . " مذكرات عبد
أمــــريـــكي  فــــريـــدريك دوجالس 
تــرجـمــة إبـراهــيم عـبــد اجملـيـد " .
غــــيـــــر أن دوجالس ال يـــــلــــبث أن
يـصاب بـخيـبة حـ يالحظ بعض
ة لهذه القاعدة : ؤ االستثناءات ا
" فــفي مــواجــهــتــنــا مـبــاشــرة في
فـيـلبـوت سـتـريت  يـعـيش مـسـتر
ـتـلك تـومـاس هـامــلـتـون  الـذي 
عـبــدين هـمـا هـنــريـيـتـا  ومـاري 
كانـت هنريـيتا فـي حوالي الثـانية
والــعــشـــرين  ومــاري في حــوالي
الرابـعـة عـشـرة  وكـان لـهـما  من
مزقة ب كل الوجوه الشـاحبة وا
الــتي رأيــتـهــا  أكــثـرهــا  البـد أن
قلبه كان أقسى من احلجر حتى ال
يـرق لـرؤيـتـهـمـا  كـان رأس مـاري
زقة ورقبـتها وكتـفيهـا جميعـها 
مُــقَّــرحـة  لــقــد حتـســستُ رأســهـا
أكــثــر من مـــرة ووجــدته تــقــريــبــاً
ـقــروحـة الـتي مــغـطى بــالـبـثــور ا
سبـبهـا سـوط سيـدتهـا الـقاسـية 
لم أعرف أن سيدها يـجلدها دائماً
 لكـني شاهدتُ سيـدتها هـاملتون
وقـسـوتـهــا  ذلك أنـني أعـتـدتُ أن
أوجد في منزل مستر هاملتون كل
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ولــــو أردنـــا أن نــــســـتــــعـــرض كل
األعمال األدبية والسينمائية التي
تـــنـــاولت قـــضـــيـــة الـــعـــبـــوديـــة 
والـتمـييـز العـنصري فـي الواليات
ـتحـدة األمريـكيـة  الحتجـنا إلى ا
ـقاالت مـجـلدات ضـخـمة  وآالف ا
الـتـي تـنـتــهي  وال تـنــتـهي ذاكـرة
الــــعـــبــــيـــد الــــزنـــوج مـن الـــنـــزف
تـأصل في نفـوسهم  الـتاريـخي ا
جـــيالً بـــعــد جـــيل  فـــالــذكـــريــات
ـريرة الـتـي عـانى مـنـهـا األجداد ا
األوائـل عـــــــــــلـى " أرض احلــــــــــلـم
األمــريــكي " تــنــتــقل من جــيل إلى
آخــر  مـثل اجلــيـنــات الـوراثــيـة 
حــتى بــعــد أن نــالــوا حــقــوقــهم 
وخـــفت وطـــأة الـــعـــبـــوديــة الـــتي
تــصــاعــدت بــعــد انــتــهــاء احلـرب
األهــلـيــة األمـريـكــيـة بـ الــشـمـال
واجلـنـوب  مـروراً بـإعالن حتـرير
الـعـبـيد في عـهـد الرئـيس أبـراهام
لنكولن العام   1862الذي أغضب
بـــدوره الـــعـــنـــصـــريـــ الـــبـــيض
ومـؤيــديـهم  ودفـعـهم لــلـسـخـريـة
مــنه  ووصـفه بــأقـذع األوصـاف 

وتشبيهه بالغوريال!! 
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بغداد

ومن ذلـك مــا صـــاحت به " لـــيــلي
سـو " أحدى شـخـصيـات رواية  "
اجلــــــذور " وهـي حتــــــدث أفـــــراد

اسرتها من العبيد :
- كان عـليـكم أن تشاهـدوا سيدي
القد وهو يحاول ويناقش . إنه
يـقول إن الـسـيـد لـنـكـولن مـصاب
بـسـاقـ مـشـلـولـتـ  وبـذراعـ
طويلت  وبوجه مسحوب قبيح
مــغــطى بــالــشَــعــر لــدرجـة أن أي
شـــخص من الـــصـــعب عـــلـــيه أن
يـعـرف إن كان يـنـظـر إلـى إنـسان
الغابة  أم الغوريال   ويقول إنه
ولــد وتـــربى وسط أنـــاس قــذرين
ـــسك في كـــوخ من اخلـــشب  و

بالدببة وأبن عرس ليأكل . 
ـعروف ان أبـراهام لـنكـولن قد وا
ولــــد فـــــعـالً في كـــــوخ خــــشـــــبي
مـتـواضع  ال تـزيـد مـسـاحـته عن
أربـعـة أمـتـار  يـوم الثـانـي عـشر
من شـهـر شـبـاط / فـبـرايـر الـعـام
بـواليـة كـنتـاكي : " وَوِضعَ 1809
الوليـد كأنه فرخ من أفـراخ الطير
ــغـــطى عـــلـى فــراش مـن الــقـش ا
بــاجلـلــد إلى جــوار أمه  وكــانت
تَـــألَّمُ األم أشـــد األلم مـن الـــريــاح
تـنفـذُ إلـيهـا وإلى وليـدها صـافرة
خالل الثـقـوب الـطـويـلـة بـ كتل
اخلشب  كلما هبت العاصفة من
نـاحـية الـغـابة . وعـنـدما بـلغ هذا
الـطــفل اخلـامــسـة واألربــعـ من
عـــمــره  هـــمس إلى أحـــد زمالئه
بـالـقـول : يـا دِكي إن هـذه األمة ال
ـكن أن تـعـيش ونـصـفهـا رقـيق
والــنـصف اآلخــر أحـراراً  ... ولن
يـنـسـى ابـراهـام رحـلــته إلى نـيـو
أورلـــــيــــانـــــز فـي أول شــــبـــــابه 
وانــــقـــبـــاض نـــفـــسه  وانـــكـــدار
خـــاطــــره  إذ رأى جـــمــــوعـــاً من
هــــؤالء الـــــســـــود في األصـــــفــــاد
يُـحشـرون إلى حـيث يبـاعون كـما
ـاشيـة  ولن يبـرح يطوف تـباع ا
ه  مرأى تلك اجلارية خياله فيؤ
احلسناء  التي عُرضت هناك في
أحـد األسـواق نـصف عـاريـة عـلى
ــشــتـريـن كـمــا تُــعـرض الــفـرس ا
ـة . منـذ ذلك الـيوم اسـتـقر الـكـر
في أعــمـاق نـفــسه كــراهـة الـرق 
وفي ذلك الـيوم قـال كلمـته  وهو
يـشــيـر بــجُـمع يـده : لــئن قـدر لي
يـومـاً أن أسدد ضـربـاتي إلى هذا
الــنــظــام فــســأضــرب بــشــدة " . "
أبـــراهـــام لـــنــــكـــولن  مـــحـــمـــود
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هـذه حملـة أدبـيــة - تـاريـخـيـة عن
بـدايـات الــنـضــال من أجل إنـهـاء
نـــظــــام الـــرق والــــعـــبــــوديـــة في
ـتــحــدة األمـريــكــيـة  الــواليــات ا
وحتـريـر الـعبـيـد  والقـضـاء على
الـتــمـيـيـز الـعــنـصـري  وحتـقـيق
سـاواة أمام احلـرية والـعدالـة وا
القانون  وصوالً إلى مارتن لوثر
قولة الشهيرة  : " كينغ صاحب ا
I have a dream أنا عـندي حلم
الــتي أطــلــقــهــا أيــام تــظــاهــرة "
الــزنــوج في الــعـام  1963والـتي
اشترك فـيها  250ألف متـظاهر 
منهم نحو   60ألف من البيض 
تــوجـهــوا صـوب نــصب لـنــكـولن
الـتـذكـاري  فكـانت أكـبر تـظـاهرة
في تاريخ أمـريكـا . كان الـقسيس
مـارتن يـتـبــنى سـيـاسـة الالعـنف
والتظاهـر السلمي  وسبق له أن
زار الـــهــنـــد مع زوجــتـه لــدراســة
ــقـــاومــة أســـالــيب غـــانـــدي في ا
الــــســـلـــمــــيـــة  وكـــان أول زجني
تخـتـاره مـجـلـة تـا حلمـل لقب "
رجل الـعـام "  كـمـا مُنـح وهو في
اخلـامـسـة والــثالثـ من عـمـره 
جـائـزة نوبل لـلـسالم لـعام 1964
لـيـصبح أصـغـر رجل في الـتاريخ
يحصل على هذه اجلائزة لدعوته
إلى الـالعـــــــنـف  وبـــــــعــــــــد أربع
ســنـوات مـن ذلك  ذهب ضــحــيـة

الـــــعـــــنف  حـــــ اغـــــتــــالـه أحــــد
تعـصب الـبيض يوم الرابع من ا
نـيـسـان / أبـريل   1968بـبـنـدقـيـة
قــنــاص  وهـو عــلى شــرفـة فــنـدق
ــفـــيس أكـــبــر مــدن لــوريـــان في 
واليــة تـــيــنـــيــسي  غـــيــر أن حــلم
وته  ت  مارتن لوثر كينغ  لم 
وحتقق بصورة جلية وقوية  يوم
انــتــخــاب الـرئــيس بــاراك أوبــامـا
تحدة األمريكية رئيساً للواليـات ا
الــعــام  2008لــيــكــون أول رئــيس
أسود في البيت األبيض  ويومها
قـالت صـحـيفـة واشـنـطن بـوست "
أوبامـا يصـنع التاريخ  –الواليات
ــتـحــدة تــنــتــخب بــشـكـل حـاسم ا
رئيس أسـود " أما صحـيفة " لوس
ــز " فــقـــد كــتــبت " أجنــلـــوس تــا
عـنـدما ولـد أوبـاما كـان الـناس من
لـــونه ال يــســـتــطـــيــعـــون حــتى أن
يصوتوا في بعض أنحاء أمريكا 
وقـتل الـكـثيـرون جملـرد محـاولـتهم
ذلك " فـيـمـا أكـدت عمـوم الـصـحف
األمريكية الطبيعة التاريخية لفوز
أوبـامـا . " بـاراك حـسـ أوبـامـا ..
أسـود في الــبـيت األبــيض  مـركـز
ؤلف. الدراسات والترجمة  دار ا
 يـــوم وقـــفت رايـس أمـــام الـــبـــيت
األبيض وقـبل ذلك كان كـولن باول
أول مـــــواطـن من أصـل أفـــــريــــــقي
يــشــغل مــنــصب مــســتــشــار األمن
الــــقـــــومـي األمــــريـــــكي ثـم وزيــــراً
اخلــارجــيـة  وكــذلـك كــونــدولــيـزا
رايس مستـشارة األمن القومي في
رئـــاســة بـــوش األولى  ثـم وزيــرة
للخـارجية  وهي التي اصـطحبها
والــدهـا إلى واشــنـطن الــعـاصــمـة
عــنـــدمـــا كــانت فـي الــعـــاشــرة من
عمرهـا  وعندمـا تطلعت من خالل
الــبـــوابـــة األمـــامـــيــة إلـى الــبـــيت
األبــيض  الــتــفــتت نــحــو أبــيــهــا
وقـــالت : " أبـي  اآلن يُــمـــنع عـــليَّ
الــدخــول إلى هــنـــاك بــســبب لــون
بــشـرتي  لــكـنــني ســأصـبح داخل
ـبـنى في يـوم من األيـام " . " هـذا ا
كـونـدي  قـصـة جنـاح كـونـدولـيـزا
أنطـونيا فـيليـكس  ترجمة رايس 
سـعــيــد احلــسـنــيــة " . وال نــنـسى
ســـوزان رايس مـــســتـــشــارة األمن
الـقـومي األمـريـكي  وأول شـخص
من أصـول أفريـقـية يـشغل مـنصب
ـتـحـدة الـدائم مـنـدوبـة الـواليـات ا

تحدة . لدى األ ا
ومـــا بــــ مــــارتـن الـــذي أغــــتــــيل
بــــرصــــاصــــة قـــــنــــاصٍ أبــــيض  
وجــورج فـلـويــد الـذي مـات خــنـقـاً
بــركـبــة شــرطي أبــيـض  يـتــخــلل
الـــــعـــــالم ويـــــتـــــرنح حتـت وطــــأة
فايروس  ال يرحم  وال يتوقف عن
ـــفـــاهـــيم إعـــادة الـــنـــظـــر في كل ا
الــســـابــقــة عن نــهـــايــة الــتــاريخ 
ـة  وصـراع احلــضـارات  والــعـو

ي اجلديد . والنظام العا
 فايـروس   ال يُرى بـالعـ اجملردة
 سار على طريق احلـرير الصيني
بــاجتـــاه الــعـــالم شــرقـــاً وغــربــاً 
شمـاالً وجنـوباً  براً وبـحراً وجواً
 لم يـــفـــرق بــ أســـود وأبــيض 
وكشف ضـعف اإلنسان وهـشاشته
 وســخــافــته وحـيــوانــيــته  وهـو
ـارس سـلـطـته وظـلـمه وتـعـسـفه
وقــــســــاوته  جتــــاه شــــريــــكه في
اإلنــــســـانـــيـــة ...   52 عـــامــاً بــ
اغـتـيال مـارتن لـوثر كـيـنغ  وخنق
جــورج فـلــويـد وهــو يـتــوسل لـكي
ا يتنفس  حتقق خاللها الكثير 
كـان يــحـلم به مــارتن لألمـريــكـيـ
السود  وشهد فيها العالم أحداثاً
عظيمة  غيرته كثيراً .. وفي األفق
القـريب  تلـوح على الـعالَم  ظالل
أحـداث وتـغـيــيـرات ومـنـعـطـفـات 
ا يكون بعضها مفاجئاً وكبيراً ر
وقاسـياً  تمهـيداً خلروج الـبشرية
من الــــعـــصـــر الــــكـــوروني األول 

ووالدة عصر جديد .
{ بروفسور بالفلسفة

رء في عهد البربرية  ( لقد وُلد ا
أيام كان قـتل الرجل اآلخـر مسألة
واجهة البقاء . ثم تَفَتحَ طبيعية 
ضـمـيـره  حتى وصـل به احلال 
أن يـكــون فـيه الــعـنف نــحـو رجلٍ
آخر  مثل أكل حلم البشر تماماً .
ــشـكــلـة وعــدم الـعــنف هــو احلل 
الـــزنــــوج  ولـــعــــله يــــصــــبح في
ـشاكل البـشرية سـتقبل  احلل  ا
جـمـعـاء .. إنــني أحـلم الـيـوم بـأن
أطـفالي األربـعة سـيعـيشـون يوماً
في أمـة ال يكـون فيـها احلـكم على
الــنـاس بــألـوان جــلــودهم  ولـكن
ــا تــنـــطــوي عــلـــيه أخالقــهم –
مارتن لـوثر كـينغ  –أغتـيل يوم 4

نيسان/ أبريل 1968).
أنا لـم أرتكب أي جـرم خطـير يا )
رجـل .. أرجــــــــــوك .. أرجــــــــــوك ..
أرجــوك ال أســتــطــيع الــتـنــفس –
جــورج فـلـويـد  –قــــــُـتـل خـــــنـقـاً

يوم   25 أيار / مايو 2020).
إن وبــاء الـــعــنــصــريــة أدى إلى )
مـــوت فــلــويــد عــلى يــد أفــراد من
الـشــرطـة األمــريـكــيـة  –بـنـيـامـ
كـــرامب  مـــحــامي أســـرة جــورج

فلويد   5 –حزيران  2020).
‰UI*« «c¼ …¡«d  `OðUH

تــصـاحب األجــهـزة اإللــكـتــرونـيـة
ــنــزلــيــة عــادة  كــتــيــبــات مع وا
بـطــاقـة الـتـأمـ  تــشـرح طـريـقـة
اسـتـخـدام هـذا اجلـهاز  أو ذاك 
ُصـنِعة ال وبـعكـسه فإن الـشركـة ا
تتحمل األخطاء الناجتة عن سوء
ـثل ذلك  أرجـو االســتـخــدام  و
من القـاريء الكـر أن يطـلع على
اخلـطـوات اآلتـيـة قـبل قـراءة هـذا
قال  وبعكسه ال يتحمل الكاتب ا
ـا يرد مسـؤولـيـة الـفـهم اخلـاطئ 
فيه من معلومات واستنتاجات :
اوال- ال تتوهم كثيراً  بأن حادثة
ـــــــواطن األمــــــريـــــــكي مـن أصل ا
أفريقي جورج فـلويد  هي حادثة
عــنــصــريـة تــمــامــاً  فــاألمــر كـان
ســــيــــؤدي إلى مــــا أدى الــــيه من
احتجاجات وأعمال عنف في عدد
دن األمـريكيـة وفي مقدمـتها من ا
واشـنـطن العـاصـمة ونـيـويورك -
فضالً عن امتداداتها إلى عواصم
أوروبــيـــة مــثل لــنــدن وبــاريس -
حـتى لو كـان الضـحيـة من أصول
أوروبية  أو آسيوية  أو التينية
 أو غيـرها  رجالً كـان أم امرأة 

شيخاً أم طفالً .
ثــانــيـا- وال تــتـوهـم أيـضــاً  بـأن
عــصـر الـتـمـيـيــز الـعـنـصـري  قـد
ـــتـــحــدة انـــتــهـى في الـــواليــات ا
األمريكـية  والسيـما في الواليات
اجلـنـوبـيـة وواليـات أخـرى  فـمـا
زالت جـذورها راسـخة في أعـماق
الـعـنصـريـ البـيض  مـثلـما هي
راسـخـة في أعــمـاق الـعـنـصـريـ
السـود . وهـنـاك تـميـيـز عـنـصري
ــواطـن األمــريــكي يـــعــاني مـــنه ا
األسود  يـقـابله تـمـيـيز عـنـصري
ـــــواطن أســــود قـــــد يــــواجـــــهه ا
األبـــيض ثـــالـــثـــا- وال يـــذهب بك
اخلــيـال بــعــيـداً  فــتـقــيس ان مـا
حـدث في االحتـاد الـسـوفـيـتي من
كن أن تفكك نـهاية العام  1991
ــتـــحــدة يـــتــكـــرر في الــواليـــات ا
األمـريـكـيـة  فـالـتـجـربـة مـخـتـلـفـة
تـمـام االخـتـالف  والـظـروف غـير
الظروف  واالحتاد األمريكي غير
االحتـاد الـروسي  والـرأسـمـالـيـة
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العـالم األخرى إذ تـوقف كل نشاط
منتج من خالله ولو تعويض جزء
يــحـول دون هــذا االنــهــيــار وبـات
ــــدارس واجلــــامــــعـــات إقــــفــــال ا
وتعـطيل معـظم األعمـال واألشغال
الـتـي هي اسـاســا مــرتـبــكـة ودون
ـأساة ـسـتـوى لـيعـيش الـنـاس ا ا

بعينها.
Íb% VF «

ولــيـنـتــظـر الـعــراقـيـون الــكـاظـمي
يـواجـهـة أصـعب الـتـحـديـات التي
تـــعــــيق جنـــاحه فـي أداء مـــهـــامه
ــعــقــدة والــصـعــبــة واحملــفــوفـة ا
باخملاطـر أمام مدة ألظنهـا تسعفه
رغم اخــتـيــاره األنـسب من وزرائه
وهي فـترة انـتقـاليـة امدهـا يقارب

ألسنتان...
ولــعل أبـــرز مــايــواجـه الــرجل من

مهام جسام هي :
اوال- الــتـســريع بــإعـداد خــريــطـة
تقـوم علـيـها الـعـملـية االنـتـخابـية
الـقـادمة بـكل شـفافـيـة بعـد أن فـقد
ــواطـن ثــقـــــته بـــاالنـــتــخـــابــات ا
ـا انــطــلت عـلــيـة وعــزوفه عــنـهــا 
االنتخابات السابقة وماحملت من
أخـطـاء وهــذا يـعـنـي حتـديـد وقت
مـــحـــدد الجــــرائـــهـــا مــــشـــفـــوعـــا

بنزاهتها.
تـظاهرين الذين ثانيـا- مكاشـفة ا
هم لــسـان حــال الـشــارع وتـنــفـيـذ
مــطــالـبــهم وأولــهــا ايـفــاف حــالـة
ــســتــشــري في عــروق الــفـــســاد ا

الـــدولـــة وأجـــهـــزتـــهـــا واذي بـــات
مـفــضـوحــا وتـوفــيـر فـرص الــعـمل
ـخــتـلف والـنــهـوض بــاخلـدمــات 

مسمياتها.
ــنــفــلت ثـــالــثــا- ســحب الـــسالح ا
وجعله حتت سيطرة الدوله وإنهاء

سلحة. ظاهر ا ا
ــنـهــوبـة رابـعــا- ارجــاع األمـوال ا
والــتي ســـرقت دون وجه حق وهي

حقوق شعب.
خامسا - ان يسود تطبيق القانون
عــلى اجلــمـيع دون اســتــثــنـاء وان

ينحني اجلميع أمام سلطته.
ســــادســـا - مــــحـــاســــبـــة مـن قـــتل
تظاهرين وتشكيل محاكم خاصة ا

للنظر بذلك.
W³F   «¡«dł«

وغـيـرهـا من إجراءات ارهـا صـعـبة
الــتـحــقــيق في هــذا الـظــرف وهـذه
ــا ـــدة الــزمـــنــيـــة الــقـــصــيـــرة  ا
ســيــجــعل من أداء رئــيس الــوزراء
مربـكا دون الوقـوف معه ومؤازرته
من اجلمـيع حتى نـستـطيع الـعبور
إلى بـر األمـان بـعـد تـلك االنـتـكـاسة

العظيمة.
فـهل سـيكـون الـكـاظمي بـحـجم تلك

هام العظام? ا
ام سـيـكـبو كـمـا سـابقـيه نـتـمنى له
همة العظال النجاح في أداء هذه ا
وهــو يـــشــرع بــقـــيــادة احلـــكــومــة

متحديا ذلك ولنرتقب احلدث...
ثنى { تدريسي في جامعة ا

بـعـدم رغبـتهـا لـيتم إسـقـاطه مرغـما
في الـــســـاعــــات األخـــيـــرة ومـــضى
الـــوقت حـــتى اخـــتــيـــر مـــصــطـــفى
ــكــنى بـــالــكــاظــمي الــغــريـــبــاوي ا
سـؤوليـة اجلسام لـلنهـوض بهـذه ا
وهي حــقـا تــركـة عــظـيـمــة وثـقــيـلـة
بــنـــفس الـــوقت... ومــازاد مـن عــبئ
ـرحـلـة هـو انـهـيـار أسـعـار الـنـفط ا
الـتي يــعـول عـلـيـهــا الـعـراق كـثـيـرا
ئة والتي تشكل عوائده نحو  96با
من مـيـزانيـة الـدولـة وعـلـيه تـعـتـمد
احلكـومة في تـصريف أعمـالهـا بعد
أن هبط السعر ل  18دوالرا بعد أن
كــان أكــثــر من  64دوالر لــلــبــرمــيل
الواحد وهذه ال  18دوالر يستقطع
مـنـهـا  16دوالر نـفــقـات اسـتـخـراج
ونـقـل وتـشـغــيل لــيـتـبــقى دوالريـ
فـقط تـقـوم عـليـهـا حـسابـات الـدولة
الـتشـغـيلـية واإلسـتثـمار وعـليـنا أن
ندرك هول اخلطـر الذي حصل وهو
اعالن حـالة اإلفالس والـذي سيـقود
حتمـا النهيـار العراق كـدولة والمفر
من ذلك غير االقتراض من الدول أو
صـــنــدوق الــنــقـــد الــدولي بــشــروط
مــجـحــفه مـنـهــا تـقــلـيص الـنــفـقـات
وتـغيـر سـلوك احلـكومـة وجـنوحـها
ــطـالب الــثــوار وهـذه بــحـد ذاتــهـا
شـروط صــعـبـة من نــظـر الـقــائـمـ
على الـعمـلية الـسيـاسية العـتبارات
وقف هو عديدة ومازاد من تعقيد ا
بالء وبــــاء كـــــورونــــا الــــذي حــــول
الــعــراق إلى ســجن حــاله حـال دول

ــا اجــبــر عــبــد طــرفـي نــقــيض... 
ــهــدي لــتــقـــد اســتــقــالــته أمــام ا
تصـاعد لـهيب الـثورة لـتشغل وسط

وجنوب العراق...
ا شـعـر الـقـائـمـون عـلى مـايـعرف و
بـالـعـمـلــيـة الـسـيـاسـيـة في الـعـراق
بـهول مـايحـصل ومـاسيـترتب عـليه
من أمــور اســنــدوا مـهــمــة تــشــكـيل
حـــكــومـــة جــديـــدة وانـــاطــة مـــهــام
إدارتــــهـــــا حملــــمـــــد عالوي والــــذي
ـنـتفض سـرعـان مـارفضه الـشـارع ا
زيـــادة عــلـى ذلك أقــصـــائه مـن قــبل
زعــــــمـــــاء األحــــــزاب ألنه اليــــــلـــــبي
ـهـمـة مـايـريــدون عـنـدهـا أســنـدت ا
ـعروف عنه تشدده لعدنان الزرفي ا
ومـا أن كـلف حـتى طـوقـته األحـزاب

ئات منهم في صدورهم ويحصد ا
ا فـكـانت بـحق انـتكـاسـة عـظيـمـة 
ـــــســـــحـــــوق طـــــالـب الـــــشـــــعـب ا
بتـصحيح مـسار احلكـومة وتلـبية
مـــطــالب الـــشــعب احلـــقــة  الغــيــر
ـمــنـهــجـة والــكف عن الـســرقــات ا
وإيــــقـــاف الـــفـــســــاد الـــذي نـــخـــر
مـوؤسسـات الدولـة وإحـالتـها إلى

ركام.
Íe  ¡«œ«

وهي بحق نكبة عاشها العراقيون
وهم يـرون حـكـومـتـهم بـهـذا األداء
اخملـزي حتى شـكلـت شرخـا كبـيرا
ــــكـن جتــــاوزه بــــ الـــــشــــعب ال
رفوضة وقطع جسور واحلكومة ا
الـــتــواصل فـــانــتج فــريـــقــ عــلى

مــابـــعــد الـــفــتـــرة احلــالــكـــة الــتي
امـضـاها الـعـراقـيون بـخـطب عادل
ـهدي والـتي تعـد األسوأ في عـبد ا

قاييس تاريخ العراق وبكل ا
حــيث ســجل االقــتــصــاد انــحــدارا
كــبــيـرا تــمـثـل بـتــهـمــيش الــزراعـة
وتــــعـــطــــيل الــــصـــنــــاعـــة وتـــردي
ــخـتــلف مـســمـيــاتـهـا اخلــدمـات 
صــحــة وتــعـــلــيم ونــقـل وغــيــرهــا
ـواطـن يـعـيـش حـالـة اال وامــسى ا
اسـتقـرار وغـياب األفق حـتى شـعر
الــــــنــــــاس انــــــهـم ذاهــــــبــــــون إلى

اجملهول...
حيـنـهـا نـهض الـشـبـاب السـتـعادة
الـوطن شهـر أكـتوبـر حـيث وسمت
ثورتهم فـجوبهوا بـرصاص ينغرز
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قـالت رابــطـة بــرودوايـإن مـســارح بـرودواي في
نيـويورك مـددت إغالقهـا بسبب جـائحـة فيروس
كــورونــا حــتى عــيـد الــعــمــال في الــسـادس من

سبتمبر أيلول. 
ـــســارح مـن بــ أكـــثـــر مـــنــاطـق جــذب وتــعـــد هـــذه ا

السائح في نيويورك.
 وكانت قـد حـددت موعـدا مبـدئـيا السـتـئنـاف نـشاطـها

في السابع من حزيران.

رسالة نيويورك
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ومضات داود الفريح

غـائـمـة /تكـون قـبـلة واحـدةفي صـيـغة
الـنـكــرة ألّنه قـد ال يـحـصـل عـلـيـهـا من
ـطـر والُــقـبـلـة الي تــضـاد الـغـيــوم وا
بينهما. ومثـل سماء غائمة يكرّر بداية
بــتالته بـاالسـمـاء الـنـكـرة "لـيل حـزين"
مـواء متـكّرر "انـفجـار وهي جتمع ب
ـشـوبـة بـالـفـقـدان من فـعل الـعـاطـفــة ا
واحد" تـودّع" فالـشـاعر يـخرج هـنا عن
مــقـولــة شــمــعـة واحــدة تــبــدد الـظالم
ليـدخل داللـة الـغيـاب من عـزاء الدمـعة

وقف. في التعبير عن سوداوية ا
وند" في وتـناول الفـريح من مقولـة ر
عــدم الـتــطــابق بــ حــجم او أهــمــيـة
ــــتـــداول الـــيــــومي من ـــوضـــوع " ا ا
احلـيـاة يقـول في /مـواء مـتـكّـرر /على
رائحة طبـيخ أمّي جتتمع القطط/تقف
هــذه الــومــضــة الــشــعـريــة عــلى فــعل
اإلجـتماع فـيما تسـري عاطفـة الشاعر
إلى االم ويورد لـفظة طـبيخ أشمل من
لـفــظـة االكل وهــنـا الـصــورة احلِـسّـيـة
ــزوجــة بــصـــوت الــقــطط وهــو مــا
حاول أن يـغيـره الشـاعر لـيقـضي على

رتابة الصورة.
وال يقتـصر الفريح عـلى صور الشوق
ـا والـنـظــرات بل يـوظــفـهـا  واحملـبــة
يــتالءم مع خـصـيــصـة الـومـضـة. /في
لـيـلـة اكتـمـالـه /اجلمـيـع ينـظـرون إلى
الـقـمـر /وانـا انـظـر إلـيكِ. /هي صـورة

ـوند كـينو /ت 1976عن فن يـبيّن ر
الشعر مقولته "هو شعرية القليل من
األشـيـاء والـطـفـيف; وعـدم الـتـطابق
وضوع هو يقع ب حجم وأهمـيّة ا
حتت تــصّــرف اجلــمــيع." هــكــذا هـو
الـــشـــعـــر بــ اإلحـــســـاس او دوافع
الـعقل كـلـمـات يـتالعب بـها منْ دخل
بـاب الـشعـر بـعد مـحـاولة لـغـلق باب
الـسـرد. ومـا نقـرأه الـيـوم من كـلـمات
قليلة تـشير إلى ومضة ومرور سريع
بـــ االمــــكـــنـــة واالزمــــنـــة وحـــتى"
ونـد فقد دخل الـطفـيف" على قـول ر
عــلى صـــفــحـــات الــكـــتــابـــة في زمن
التواصل االجتماعي يوزعها الشاعر
ــونــد عــسـى إنْ تــقع كـــمــا يـــورد ر
"حتـت تـصـرّف اجلــمـيع". وقــد نـقـول
ن حـسـنــاً أن تـقع هـذه الــومـضـات  
يـريد أن يـتـذّوق  شـعر مـرور الـكرام
ولـيس شـعـر الـوقـوف عـلـى االمـكـنة

ا تركته من وحتى متغيرات العصر 
احلــــروب واالزمــــات قـــد جتــــد مالذاً
العواطف أن تظهر على سطح الشعر;
وخاصـة بعـد ظـهور جـائحـة كوفـيد -
ومــا سـتـتـركه مـن صـور يـتـشـارك-19
والـصغـار من مقولـة ابقوا بـها الـكبار
ـنزلي. في مـنازلـكم وعـنـوان احلجـر ا
اذن هــــو الــــشــــعــــر الـــذي اراده داود
الفـريح في عنوانه بـتالت القُبل وهو
في صــيــغــة اجلـــمع مــا يــقــارب أربع
عشـرة ومـضـة يـقـول منـهـا.. /خـلـفـها
أســـيـــر بـــبطء/نـــظـــرة إغـــراء أخـــرى
/تــمـنــحـني نــســمـات الــصـبــاح /بـدا
ـكـاني من فـعـلـ الـشـاعـر بـالـظـرف ا
لـلحـاضـر /أسيـر وتـمنـحـني. /ليـبدد
فـردات حسيّـة تشفـعها بطء احلـياة 
طر نـسمـات الصـباح. او يـتخـذ من ا
ـفردة من هموم وغم وما حتـيله تلك ا
عــلى ســبـيل الــتــشـبــيه مــثل /ســمـاء

اسـتعـارة يدرجـها ومـضـة كمـا وظفـها
شاعـر عباسي في عجـز بيت /إلى قمر
فـي اإليـوان بـادي / او يــسـتــذكـر آخـر
الـلقـاء لـيس الكـلـمات وال الـنـظرات بل

القبالت/ قبلة.. قبلة/.
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ــــسّـــرات ونــــراه حـــ يــــســـتــــبـــدل ا
ــــآسـي يــــكــــون هـــول بــــاالحــــزان وا
ـصــيـبـة كــبـيـراً يــقـول في /انــفـجـار ا
/بـكّف مـقطـوع /يتـحدث االبكم عن
ـصيـبـة /يـلـغي الـشـاعـر الـلـغة هـول ا
بــصـــوت االبـــكم مع لـــقـــطــة لـــصــورة
مــفــجــعـة. ومـن ومـضــة رســائل احلب
يحاول الشاعر اجلمع ب الطفولة من
بــراءة الــصــبــيــان يــقــول/بــصــواريخ
ورقيّـة يتـبـادل  صبـيان الـقريـة رسائل
احلب /وفي نص آخر يتـجاوز الفريح
رسـائل احلب من الـطـفـولـة إلى جـذوة
العاطـفة بغيـاب من يحب. ويقترب في
نص آخـر من الداللـة الـديـنـية من اسم
عــيـــسى وخــطــيــئــتـه وهــو لــيس في
الـــــــعــــــتـــــــاب واألسـى بل هـن احلب
العذري لها  فيتقّبل هو كل نتائج حبه
ذكر حتى من اخلطيئة وهو اول اسم 

يرد في الومضات. 
كان (مبلل) صدر (بللْ) واسم ا وب ا
ـفـارقـة بـ يـخـتـار الــفـريح الـشـتـاء 
ـكـان يــقـول/ يـوم ـفــرح من ثـبــوت ا ا

اء احلب بلل  شتويّ/فوق سريرنا ا
عــلــبـة مــنــاديل فــارغـة. وهــنــا نـهــايـة
متوقـعة من غاية عنـد الشاعر. او جند
ــكــان يــقــول ــنــظــور من مــتــحــرك ا ا
/صـباح مـاطـر /ذبـابتـان عـلى االريـكة
تـشــاركـانـنــا الـبـلل/  ومــثل مـا تالعب
ـتـكلـم في ومـضاته الـفـريح بـضـمـيـر ا
وهو كـثير يـدخل ضميـر اخملاطبة في
حالة من اليقظة من حلم عابر مرّ عليه
ــا تــكــوني حــلــمـاً /ال يــقــول /انتِ ر
اســـــتــــــطــــــيع اســــــتـــــبــــــعــــــاد هـــــذا
اإلحـتمـال/ويـجمـع صورتي الـضـباب
والظالم في صورة مكثفة وإزاحةلفعل
واحـد (هــجم) وهـو لـلـعـداء.. /ضـبـاب
كــثــيف /بال مالمح.. اســمع نــبــاحــهـا
/الــكالب الـتـي تـهــاجـمــني / وتــفـاعل
الـفـريح مع احلجـر الـصحي بـصورتي
الــطــفــلــة والــذبــابــة الــتي عــلــقت في
ـا ال يـنـفع في الـكـيس في الـتـشــبـيه 
زمن احلـجـر الصـحي وغـايـة التـبـاعد.
ونـــصـــوص أخـــرى يـــجـــمـــعـــهـــا خط

العواطف االحالم. 
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يــحـدد الــكـاتـب حـمــزة رسـتــنـاوي في
ؤلفي كتـاب قصيدة الومضة قراءة له 
 الكاتـب هايل محمد الـطالب والكاتب
أديب حـسن مـحـمـد عـنـوان /عـ على
قـصــيـدة الــومـضــة/ مـاهــيـة قــصـيـدة

ِ ـؤلـف الـومـضه وخصـائـصهـا عـند ا
عن قـــوله "هي الـــدفـــقـــة الــشـــعـــوريّــة
الـواحـدة التي تـقوم عـلى فكـرة واحدة
او حـالـة واحـدة" او يـخــتـمـهـا بـقـوله"
ا تـكـون الومـضـة اكثـر وعداً وامالً ر
في زمن عـزف فـيه الـنـاسُ عن الـقـراءة
او في زمـن انـــزاح الـــشـــعــــر فـــيه إلى
الـــعـــمق اإلنــســـاني الـــداخل فـــأخــذت
الـقـصـيـدة تــتـكـثّف اكـثــر فـأكـثـر وبـدأ
حـجـمـهـا باإلنـكـمـاش الـتـدريجي ّ"ومن
خالل ذلك اتـفق مع رأي الـكاتب حـمزة
رســتــنــاوي في الــفــكــرة الــواحـدة أو
احلـالـة الــواحـدة بـأن اغــلب ومـضـات

الـــشـــاعـــر داود الـــفـــريح هي ضـــمن
الـســيــاق امـا اخلــصــائص الــفـنــيـة
الــثـمــانـيــة فـيــمـا ورد عــنـد  مــؤلـفي
قـصيـدة الـومـضـة; فـقـد اخـتـفت عـند
داود الــفـــريح الـــنــزعـــة الــصـــوفــيــة
والــفـــضــاء األبــيض بـــ األجــنــاس
األدبية;مع وجود لنزعة تشكيليّة كما
فـي /انـــفـــجـــار/وصـــورة الـــطـــفـــلــة
والذبابة /ونزعة التوازي في/خلفها
أسـيـر بــبطء/والـتـفـاعـلـيـة والـتـأثـيـر
في/مـواء متـكّرر/ ونـزعة الـتكرار في
أغــلب الــومــضــات الــشــعــريــة عــنــد

الشاعر داود الفريح.
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بغداد
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شــخــصــيــته   مــحــاوال فــهم الــدافع
ـة.انه زمن الـبـؤس احلـقـيـقي لـلـجـر
الــعــراقي حــيث الــظـروف الــصــعــبـة
وهـــاجس اخلـــوف والـــقـــلق والـــذي
يتزامن مع كل زمن االنـسان العراقي
نــعم الــروايــة لم تــنــطـلـق في فــضـاء
واسع بقيت طيلة فصولها محصورة
مـــــــا بـــــــ االهل
واالقــارب حـــيث
الــبــنــاء الــروائي
اعـتـمـد على ثالث
عـــــــائـالت فـــــــقط
وهذا االمر يسهل
عـــــــلى الــــــقــــــار
الـتـفكـير حيث لم
يــتـــعــمــد الــكــاتب
الـتـعـقـيد لـيـخـرج
لنا رواية سلسلة.

nMF « b¼UA  
لم نـألف هكـذا نوع
من الــســرد يــلــتـزم
خــطـــا بــيــانــيــا في
رسـم الـــــــــــعــــــــــنـف
ومـــشـــاهـــد الـــقـــتل
واجلـــــرائم الــــتي ال
تــنـتـهي كــانه يـريـد

 مــر من الــزمن ثالث اشــهــر ونـحن
نعيش احلـظر والكورونا لذا قررت
اجناز مشروعي في مطالعة االعمال
االبداعـية العـراقية والكـتابة عـنها
وكان هـذا هو الـشغل االهم لي قبل
اســبــوع وصــلـــتــني روايــة (حــدود
مـتـداخـلة) لغـرض قـراءتـهـا وابداء
الـراي في الـصـنـعـة الـروائـية وهي
صـــادرة عن دار اشـــور بــــانـــيـــبـــال
لـلـطـبـاعـة لـلــكـاتب الـعـراقي احـمـد
الــســامـري وهي الــعــمـل الــسـردي
االول له والــرجل عــرف عــنه عــمـله
كمـخرج سيـنمائي واسـتاذ جامعي
فـكان هـذا جانب جـديد يـفصح عنه
الـرواية تـدخل ضـمن فـئـة الـروايات
البـوليـسيـة وهذه الـنوع من الـنتاج
االدبي نــادر في الــعـراق لــذلك كـان

هذا االمر دافعا كبيرا للقراءة.

ان يـقول انـنا فـي غابـة كبـيـرة وليس
في بــلـد فـمع ان الــروايـة حتـوي عن
قـاتل "مـؤيـد" الـذي اعـتـرف الحـقـا انه
قـامت بـفـعـلـته بـدوافع مـاديـة بـحـته
لــكن جنـد االمـر مـخــتـلف مع "سـامي"
الذي كـان مـرفـهـا طـيـلـة حـياتـه حيث
امـوال ورث ارثــا عــظــيــمـا عـن جـده 
وعـقـارات لــكن جنــده كـان يــتـصـرف
كـتـصــرف الـقـاتل احملــتـرف وهـذا مـا
يـــجب الـــوقــــوف عـــنـــده وحتـــلـــيـــله
جـيـدا.هذا الـشـاب قام بـقـتل عـمه بدم
بـارد من دون تـردد او انــفـعـاالته مع
اصـدقــاءه والـتـهـديـد بــتـحـطـيم راس
صـديقـه بـحـجر اي انه ال يـهـدد فـقط
بـل يـرسم خــطــة الــتـنــفــيـذ (تــهــشـيم
الــراس بـــحــجــر) فــهــذا يـــدلل عــلى
مـكبـوتات نـفسـيـة او تعـرضه للـعنف
في الـــطـــفـــولــة مـن قـــبل احـــد افــراد
الـعائـلة او من قبل طـفل متـنمر لذلك

حتول الى هذا شخصا عند البلوغ.
وصــورة اخــرى لــلــعـــنف يــرســمــهــا
الـكـاتـب عـبـر شـخــصـيـة اخـرى وهي
ـطـرقة "كـامل" الذي ضـرب شـخـصا 
ا استدعى تدخل حديدية على يده 
عـشـائـري (الفـصل الـعـشـائـري) حيث
تــوسع نــفــوذ الــعــشــيــرة مع ضــعف

ة الـقـانـون وانـتشـار الـعـنف واجلـر
داخل اجملتمع حـيث اخلوف والـقلق
ـداهـمات الـتي تـمارسـهـا السـلـطة وا
بـعـنف كـلـهـا هـذا يــرسم لـنـا صـورة
مرعبة عن مجتمعي بدائرة متسلسلة

ال تنتهي.
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الـغريب الـذي تفـاجئت بـه هو اصرار
الـــكــاتب عــلـى اســتــخــدام الـــلــهــجــة
العامية في البناء الروائي! واحلقيقة
ال ارى ضـرورة من اقــحـام الــعـامــيـة
وال داعي لــكل هــذا الــتـرقــيع مــا بـ
الــفــصــحـى والــعــامــيـة واعــتــقـد ان
الــعـامــيـة ايــنـمــا وجـدت فــهي تـفــقـد
الـشيء مسـتواه االدبي سواء أكانت
في الـشــعــر او الـنــثــر او الـقــصـة او
الـــروايــة. ان احلـــوار عـــنــدمـــا يــأتي
بـبـعض الـكـلـمـات الـعـامـيـة قـد يـكـون
لـــعـــدم الـــقـــدرة عــلـى اســتـــبـــدالـــهــا
بـالــفــصـحى وهــذا قــد يـكــون عـذرا
كن ان جنـيـز له استـخدامه عنـدهـا 
اعـرف جيـدا احلـجة لـلـهجـة الـعـاميـة
الـتي يـسوقـهـا من يكـتب بـالعـامـية -
بـصــورة عـامـة - والـتـي تـتــمـثل في
انـــهم يـــســتـــخــدمـــون لـــغــة الـــنــاس
العادي التي ينطق بها في الشوارع

ـقاهـي واالسواق وهي والـبـيـوت وا
اقـرب لـعــقـول الـقــراء وذوقـهم! وهـذا
الــكالم يـــنــسف اجلــوهــر احلــقــيــقي
لألدب.واعــتــقــد ان ســبب اســتــخـدام
الـكــاتب لـلــهـجـة الــعـامــيـة في روايـة
حـدود مـتـداخلـة يـرجع لـكـون الـكاتب
مـــخــرج مــســرحي اذ ان اخملــرجــون
مـــهــمـــتــهـم االســاس حتـــويل الــنص
الروائي الـى فيلم سيـنمائي بالـلهجة

العامية.
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عـنــدمـا تــبـحــر بـ فــصـول الــروايـة
سـتـجد ثـيـمات مـتـعددة ابـدع الـكاتب
منها في طرحـها بريشـة فنان ساحر 
قـضــيـة الــتـجـاوز عــلى ارث االقـارب
حـيث يعـرض قـضـية سـرقـة مال االخ
ـيت! فـكـان هـنـالك حـوارا بـالـلـهـجة ا
ة هذا الشخص العامية يلخص جر
ـعـتـدي حـيث اراد الـكـاتب الـقـول: ( ا
ــيت وال لــقــد اكــلت من حلم اخــيك ا
يــفــعل هــذا اال احلــشــرات) وثــيــمــة
اخــرى تــظــهــر جــلـيــة وهـي الـعــنف
والذي يرمـز لفتـرة زمنيـة عصيـبة مر
بها اجملتمع الـعراقي نتيجة احلروب
ـــتـــكـــررة احلـــصـــار االقـــتـــصـــادي ا
بــاإلضــافـــة لــتــســـلط نــظـــام الــبــعث

واسـتخدامه لـلسـياسة الـترهيب مع
اجملــتــمع الــعـراقـي! فـهــذا مــا جـعل
القيم تـغور بعيدا وتظـهر بدلها قيم
ـكن وصف الرواية بانها الغابة. و
روايـة اجـتمـاعـية حـيث الـصـراعات
الـعائـلية لكن خـلف البـناء الدرامي
االجـتـمـاعي تـخـبئ مشـاكل نـفـسـية
والتي هي نتاج احلروب واحلصار
وتــســلط الــســلــطــة والــقـمـع الـذي
ـــارس يـــومــيـــا بـــحق اجملـــتـــمع
وظـاهــرة الــفــســاد والــرشـوة الــتي
تشـبع اجملـتـمع بـها نـتـيـجـة خراب
مــــنــــظــــومـــــة الــــقــــيـم االخالقــــيــــة

واالجتماعية.
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اجـدهــا روايــة جــيــدة تــسـتــحق ان
تــــقـــرأ والــــكـــاتـب وضع احلــــجـــر
االســــاس لــــلـــروايــــة الــــعــــراقــــيـــة
البوليسية والتي نتمنى ان تتكاثر
ــــبــــدعــــ وان جنــــد اخــــريـن من ا
ـن ســيــرفــدون بــاب الـــعــراقــيــ 
الـروايـة البـولـيـسـية خـصـوصا ان
حـكــاوي اجملـتـمع غـنــيـة جـدا بـهـذا
اجملال نتيـجة ما مر على مـجتمعنا
ر به من زمن من محن ومازال ما 

صعب.
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ـعنى يـجسـده النّص في إطار من هذا ا
الــوظـائف اجلـمـالـيــة الـتي تـبـعث عـلى
تـكـوين إنـطـبـاع ذاتي مـريح  رغم كـون
غـرض الـقـصـيـدة األسـاس هـو الـرّثاء 
بـاعــتـبـاره أحـد فــنـون الـشــعـر الـعـربي
البارزة في العصر اجلاهلي واإلسالمي
والـــعـــبّـــاسي واألمـــوي  وهـــنــاك آالف
القصائد في هذا اللّون التي يبكي فيها
الــشّـــعــراء والـــشّــواعــر أفـــراد أســرهم
وأقربـائهم وأصدقـائهم وبلـدانهم أيضا
. ومن اجلــمــيل ان يـحــافظ شــعـراء من
امثال غزاي درع الطّائي في أيّامنا هذه
على هذا الـفنّ رغم تفاوت في الـتصوير
والـرّؤيـة الــفـنّـيـة  ورغم اإلهـمـال الـذي
طــال هـذا الــغــرض ألســبـاب قــد يــكـون
ـادة عــلى الـرّوح في اهـمّــهـا طــغـيــان ا
حيـاتنا اإلجتـماعية  وتـفسّخ العالقات
ا  وإصابتها البـرود  بينما كانت قد
رصوص والشاعر متمـاسكة كاجلسـد ا
فيـها زعيم قبـيلته والناطـق بإسمها في

السّرّاء والضّرّاء .
¡UŁd « n uð

وحتّى الجنـحف العصـر احلديث حقّه 
فقد تـوقّف الرّثاء عند قـصائد البارودي
وعزيـز اباظة وعـبد الرّحـمان صدقي ...
أمّـا نزار قـباني فـقد كـان رثاؤه لـزوجته

ــــادّيـــات  فـي زمن تــــكـــالــــبت فــــيه ا
ـة  وصــارت  الـفــضـائـل مـوضــة قـد
والـــتّــنــكّــر لـــلــجــمــيـل أضــحى بــديال

لإلعتراف به .
في زمـن ذهب الـــــوفــــاء (حـــــتّى كــــأنّ
وجوده ضرب من األوهام كالعنقاء ) .
في هـــذا الــزّمن نـــفــرح كـــثــيـــرا حــ
نـصــادف أنـاســا ولـو عــلى أثـيــر هـذا
الـعـالم األزرق تـبـرهن لـنـا أنّـهـا تـمـلك
ــصـارف  الزالـت تـتــعـامل قـلــوبــا كـا

بعملة نادرة إسمها : الوفاء .
وأنـا أُنَـبشُ علـى مادّة تـصلـح للـقراءة
واإلسـتـمـتـاع  إسـتـوقـفـتـني قـصـيـدة
لـلــشّـاعـر الـعــراقي الـكـبــيـر  األسـتـاذ
الــصـــديق غــزاي درع الـــطّــائي  هــذا

ـلـك نـاصـيـة الــكـتـابـة الـشــاعـر الـذي 
ويـبحـر فيهـا بتـمكّن بأسـاليب إبـداعية

فنّية ليس لها نظير .
إسـتـوقـفتـني قـصـيدتـه العـمـوديـة على
ُهـداة لروح أستاذته بحر " الـبسيط " ا
في أربعـينيـتها بعـنوان مباشـر تلقائي
يـكـشف عن حـالة من الـفقـد الـتي يضجّ
بـهـا الـنّصّ : " نـحن الـذين رحـلـنـا انت

باقية "
مضـمون القـصيدة ذكّـرني بجواب أحد
الــعـرب حـ سُــئِل : بـأيّ شـيء يُـعـرف
الـرّجل دون جتـربـة أو إخـتـبـار ? قـال :
بــحـنـيـنه إلى وطـنـه  وتـلـهُّـفه عـلى مـا
مـــضى من زمـــانه  وتـــذكّـــره إلخــوانه

وخالّنه .

بلقيس بقصائد نثرية . لنعد إلى مرثية
الـشاعـر غزاي درع الـطائي الـتي تعـتبر
الــتـعـبــيـر األسـمى لــطـبـيـعــة الـعالقـات
الـوجدانيـة الصـادقة  فهي تـأب لروح
الفقيدة في أربعينـيتها بتعداد صفاتها

احلسنة  والثّناء عليها : 
مازلت تمشي ب الورد زاهرة

      من قــال إن صـفــوف الـورد خــالـيـة
مـنـذ الـقراءة األولـى تسـتـمـتع بـاإليـقاع
وسيقي الذي سيستمرّ معك في باقي ا
القصيدة خللق توازن ب كل ابياتها .

قد ارتقيت إلى العليا والعجب
          أن ترتقي قمّة العلياء راقية

اء مخيية كالنّجم المعة كا
اس غالية كالنّخل عالية           كا

كـل األوصـاف اجلـمــيـلـة أضـفــاهـا عـلى
روح الــفـقــيـدة في بــنـاء نــظـمي ووزني
ــظــهـــر الــصــوتي اخلــارجي يـــعــكس ا
ثل باإلضافة للوفاء للفقيدة للنص  و
 وفاء للقصيدة العمودية على مستوى
جــمـالــيــة الـلّــغـة وصــورهــا الـبــيـانــيـة

السّاحرة .
وت عيني ال أمان له قد كدّر ا

           فـــقـــلت : مـــهال  عـــيـــون الـــله
صافية

ياليل التبعد األحباب عن نظري 

  قلبي ضعيف وايّامي مُجافية
َـعْنَـوِي في شكله تـصويـر دقيق يظـهر ا
احملـسـوس  بـطـريـقـة بـلـيـغـة  تـتّـضح
فـيها مـصداقيـة العاطـفة ... ولغـة تأسر
القار ليذوب فيها ويكتشف تركيباتها
عجمية تنوعة التي تتعدّى الدّالالت ا ا

الضّيّقة .
قوتي ووقتي على حدّين من ألم

          لكن نفسي على العهد باقية
مقاعد الدّرس الزالت تسائلني

     عنها  اقول غدا فالصبح عافية
احلزن جمرة بلوط تسامرني

      كانت (منى) إنّما األيام ماشية
WO½U ½« WLÝ

احلـزن سمة إنـسانيـة عامّة  لـكنّك أمام
حــزن الـــشّـــاعــر تـــظنّ ان ال خالص ألنّ
أحـاسـيـسـة تـخــتـزن الـكـثـيـر من األلم (

احلزن جمرة بلوط تسامرني)
فحـزنه دفـ ومحـرق لـلنـفس ومـعدي 
إذ يـنــتـقل بـســرعـة لـوجــدان وخـلـجـات

القار .
سك احلزن سيدتي نقّعت قلبي 
     وانت في روضة الرحمان زاهية

عجوز حزني بأحزاني مرابية
زن جافية            احلزن في سبعة وا

حزني على الغير نثر او مداخلة

    حــزني عـلـيك شـعـر
وقافية

في كــــتـــاب الــــبــــيـــان
والــــــتّــــــبــــــيــــــ أورد
اجلـــاحظ ســـؤاال وُجهَ
ألعــــــرابـي : مــــــابــــــال
ـــــــــــــراثـي أجــــــــــــود ا
اشــعــاركم ? فــأجــاب :
النّــا نــقــول واكــبــادنــا
حتـــتــرق  إنّ مــشــاعــر
احلزن احلقيقيّة ولّدت
حرارة التعـبير وبوحا
مـريـرا مـابـ الـصّـمت
والـصّـوت  فــالـشّـاعـر
عـاش ويـعيش بـالـفعل
هــذا احلـدث  ومـتـأثّـر

ا حوله  ينقل به أكثر من كونه مراقبا 
إحـســاســا لم يـعــشه  ولــهــذا لـيس كل
شــاعــر قـــــــــادر عــلى إنــتــاج قــصــيـدة
حــزيــنــة ذات وزن وقـافــيــة  كــمــا فـعل
شـاعــرنـا  بــالـرّغم من أنّ تــعـبــيـره عن
حـــزنه عـــادة اليـــتــعــــدّى مـــجـــرّد نـــثــر

ومداخلة ... 
مــجــمل الــقــول أنّ الــشـاعــر بــاإلضــافـة
ضـمون النص  قدّم لـنا رؤية متـكاملة
عن جـمـالـيـات الــقـصـيـدة الـكالسـيـكـيـة

اجلــديــدة  حــتّـى اليــظنّ الــبــعض انّ
اإلبداع والـتّجـديـد غابـا عن الـقصـيدة

العمودية . 
قـدّم لـنا نـسـقـا فنّـيـا متـشـابكـا مـا ب
اضي  واحلـاضر اإلبداعي وروث ا ا
 مـلــتـزمـا بـوحــدة الـقـافــيـة  وتـرابط
األبـيات  وانـتقـاء األلفـاظ والكـلمات 
وتـنويـع األساليـب البالغـية الـبديـعية
التي أضـفت على الـنص قوّة إيحـائية

وإبداعية جميلة .

غزاي درع الطائي : نحن الذين رحلنا أنت باقية

تـــــدور الــــروايــــة
ــــة حـــــول جـــــر
غـامــضـة حـدثت
ويــــبــــدأ ضــــابط
الـشــرطـة "عـادل"
بـــالـــتــحـــري عن
ة محاوال اجلر

حل لغزها.
بـــعـــد تـــفـــكـــيــر
مـــــعــــمق وجــــد
الــــــضــــــابط ان
االشـارات كـلـها
تــشـــيــر الى ان
"ســـــامي" هـــــو
فــكــان اجملــرم 
يـــــحـــــلـل دافع
الـقاتـل ويبـحر
فـــــــــــــــــــــــــــــــــي
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غرب ا

داود الفريح

غزاي درع الطائي

غالف الكتاب
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إرتـأت احلـكـومة الـعـراقـيـة في فـترة
مـتـأخـرة من أقـامـة الـدولـة اإلهـتـمام
بــإدارة شــؤون الـصــحـافــة واالذاعـة
بـــشـــكل مـــخــتـــلف عن مـــا إعـــتــادت
ارسته  وإتسم في أجهزتها على 
الــغـــالب بــقـــمع الــصــحـــافــة وكــبت
احلـــريـــات وحـــبـس الـــصـــحـــفـــيــ
وإحالتـهم للمـحاكمـات وشراء الذ

بأموال الدولة 
 فــفي خـطــاب الـعــرش في افـتــتـاحه
اجلـلسـة األولى جملـلس النـواب يوم
لك  1كانون األول   ?1957أعترف ا
فيـصل الثـاني بأثـر االعالم ( الـفعال
في الداخـل واخلارج)  وعـندئـذ كان
أركــان احلـكــومــة األســاســيــ وفي
مقـدمتهم نـوري السعـيد قد اقـتنعوا
بـــاحلــاجــة إلنــشــاء( وزارة لإلرشــاد
واألنباء تبنى على أسس عصرية) .
ولم يـــتـــوصـل أركـــان ذلك الـــنـــظـــام
السياسي الـى هذه النتـيجة صدفة ـ
فـقـد هزهـا مـا كـانت أجهـزة الـدعـاية
صرية والسـورية تبثه وتذيعه من ا
آراء وتعلـيقات ضد الـعراق وبشكل
خـاص مـنـذ أعالن حـلف بـغــــــــــداد

عام 1955.
وهـكــذا فـقــد بـدأ سـيــاسـيــو الـصف

ـلـكي أواخر عـام عام األول لـلنـظام ا
 1957بالتفكير في ادارة االعالم
بشكل جـديد أي بعد  31 عاماً على
أعتـمدت دول قيـام الدولـة العـراقيـة 
كــثـــيــرة خاللــهــا إنـــشــاء مــثل هــذه
الوزارة فـي تشـكيالتـها احلـكومـية 
بــيــنــمــا بــقــيت الــصــحف واجملالت
واإلذاعــــة والـــدعــــايـــة في الــــعـــراق
خاللــهــا  حتت الــســيــطــرة الــتــامــة

لوزارة الداخلية حصراً .
ويـتوهم من يـظن ان نـوري السـعـيد
عـندمـا أقر إسـتـحداث وزارة جـديدة
مـخـتـصة بـاإلعالم والـصـحـافـة  كان
بــصـــدد الــبــدء بــحـــركــة إصالحــات
مـطــلـوبــة شــعـبــيـاً  ودولــيـاً أو انه
بـــصـــدد إرخــاء قـــبـــضـــته عن ادارة
الدولـة حتى لـو كان خارج الـتركـيبة

احلكومية.
لـــذلـك  يــــقـــتــــضي الــــتـــنــــبــــيه من
احملاوالت احملمومة لتشويه الذاكرة
العـراقيـة وأحيـاناً تـزويرهـا منذ أن
تـعــرض الـعـراق لألحــتالل االجـنـبي
في نـيـسـان عـام 2003وركب مـوجـة

التشويه من سعى لالنتقام فقط,
كــان الــدكـتــور فــاضـل اجلـمــالـي قـد
أقـــتـــرب مـــرتـــ من حتـــديـــد وزارة
مـخـتـصـة تعـني بـالـدعـايـة واإلرشاد
عــنـدمــا عـ عـام  1953الــصــحــفي
رفـائــيل بــطي وزيــراً لــلــدولــة  لـكن
بــطي اصـطــدم بــتـركــيــبـة الــســلـوك
ـتـأصل الـذي لم يـسـمح احلـكـومي ا
بـإرخـاء قبـضـة وزيـر الداخـلـيـة على
شـؤون الــصـحــافــة والـصــحـفــيـ 
وفــقـــد نــفــوذه حــتـى بــعــد ان أصــر
اجلـــمـــالي عـــلى إبـــقـــائه وزيـــرا في
وزارته الـثانـيـة عام 1954  بـعد أن
تــعــرض بــطـي  بــســبب اســتــيــزاره
حلــمـلــة عــداء واســعــة الــنـطــاق من
زمالئه الصحفي  شارك فيها ليس
كامل اجلادرجي في صحيفة( صوت
األهالي) فقط  بل توفيق السمعاني
في صــحـيــفــة ( الــزمـان)  ومــحــمـد
مـــهــــدي اجلـــواهـــري أيـــضـــاً الـــذي
أشـــــتـــــكى مـن ان بـــــطـي يـــــحـــــجب
اإلعالنات احلكـومية عن ضـحيفته (

الرأي العام)  . 
وهـكــذا اصــبح رفـائــيل بــطي  عــنـد

زالئه الــصـحـفـيــ  وزيـراً اكـثـر من
كونه صحفياً ناجحاً.

ـهـمـتـ بـتـاريخ ويـقـع الـعـديـد من ا
الـصـحـافـة واجـهـزة االعالم االخـرى
في الـعـراق في خطـأ  تـاريـخي فادح
حــ يـنــسـبــون مـبــادرة انـشـاء اول
وزارة لالعـالم في الــــعـــراق الى اول
حـكومـة في الـعهـد اجلـمهـوري التي
شـكـلـهــا الـزعـيم الـركـن عـبـد الـكـر
قاسم يوم الرابع عـشر من تموز عام
 ? 1958وأصبح صديق شنشل
وزيراً لإلرشاد فـيها والـذي عصفت
به االحـداث الـسيـاسـيـة بـعد أقل من
ســبـعـة شـهــور وفي أول أزمـة حـادة
في تــركـــيــبــة الــنــظــام اجلــمــهــوري
فــشـارك زمالئـه في اسـتــقـالــتـهم من
حــكـومـة الـزعـيم الــركن عـبـد الـكـر
قــاسم  في مـطــــــــــلع شـهــر شـبـاط

عام 1959.
واحلـقـيـقـة هي غـيـر ذلك تـمـامـاً ألن
أول وزارة مـــــخـــــتـــــصـــــة بـــــاإلعالم
ـلـكي قـبل  عـدة اعــتـمـدهـا الـنـظــام ا
شـهـورً من قـيـام النـظـام اجلـمـهوري
في الرابع عشر من تموز عام 1958
بل أن األحـتـمـاالت واردة بـأن بعض
إجراءات الـنظـام اجلمـهوري  كانت

لكي. معدة سلفا. من قبل النظام ا
بــدأ االهـتــمــام احلــكــومي بــأجــهـزة
االعالم خالل مـداوالت شاركت فـيـها
مديرية التحقـيقات اجلنائية ( األمن
الـعـامـة) ومديـرهـا بـهجت الـعـطـية 
والـزعـيم مـحـسن مـحـمـد عـلـي مـدير
الــدعـايــة بـوزارة الــداخـلــيـة والـذي
ـصـادر عن عـدة تـسـمـيـات حتـدثت ا
ــنـصـبه فـمـرة هــو مـديـر الـتـوجـيه
الـعـام  وأخـرى هـو مـديـر الـتـوجـيه
واألذاعـة وثــالـثـة هـو مـديـر االذاعـة

والتفزيون.
ـا ـداوالت نـتــيـجـة    وجــاءت تـلك ا
ـصــريـة سـبــبـته اجــهـزة الــدعـايــة ا
خالل حرب الـسويس عام  1956من
ــلــكي الــعــراقي صــداع لــلــنــظـــام ا
وأصبـحت دوافع احلكـومة واضـحة

إلنشاء وزارة األنباء والتوجيه.
اســتــوزر نــوري الــســعــيــد في آخــر
وزارة عـراقيـة شكـلـها في حـياته في
 17نيسان عام  1958وكانت للمرة
الـرابـعـة عـشـر  بـرهـان  الديـن باش
أعــيــان وزيـراً بال حــقــيـبــة وزاريـة 
مـكلـفاً بـصورة غـيـر رسمـية بـشؤون
األنبـاء والتـوجيه لـكن هذه الوزارة
لم تـــدم ســوى  28يــومـــاً حـــيــنـــمــا
أســتــقــال الــســعــيــد لــيــشــكل وزارة
أحتـاديـة نـتيـجـة لالحتـاد الـهـاشمي

ب العراق واألردن .
وأسندت احلكومة الـعراقية حينذاك
الـى أحــمـــد مـــخـــتـــار بـــابـــان الــذي
أستـحدث لبـرهان الدين بـاش أعيان
وزارة ســـــمــــــاهـــــا وزارة االنــــــبـــــاء

والتوجيه.
وكانت حكومة بابان كما يلي :

- رئــيـس الــوزراء: أحـــمــد مـــخــتــار
بابان

- وزير الداخلية: سعيد قزاز
الية: ند الباجه جي - وزير ا

- وزير العدلية: جميل عبد الوهاب
- وزير االقتصاد: رشدي اجللبي
- وزير الزراعة: جميل األورفلي

ـــــواصـالت واألشـــــغـــــال - وزيــــــر ا
العامة: صالح صائب اجلبوري

- وزير الصحة: عبد األمير عالوي
- وزير اإلعمار: ضياء جعفر

عارف: عبد احلميد كاظم - وزير ا

- وزير الشؤون االجتـماعية: صادق
كمونة

- وزيــر األنـبــاء والـتــوجـيـه: بـرهـان
الدين باش أعيان

- وزراء بال وزارة:
- علي الشرقي
- محمود بابان

- عبد اجلبار التكرلي
وبهذا األستيـزار يكون برهان الدين
بــاش أعــيــان أول  وزيــر لألعالم في
تاريخ الـعراق واعـتبـاراً من يوم 19

مايس عام  1958.
ويـالحظ ان حـكــومـة احــمـد مــخـتـار
بــابــان قـد خــلت من مــنـصــبي وزيـر
الــدفـاع ووزيـر اخلــارجـيـة  النــهـمـا
أصـــبــحـــتـــا مـن مـــهـــام احلـــكـــومــة
االحتــــــاديــــــة الــــــتي ضــــــمت وزراء

عراقي واردني .
}  }  }

ويـتهم الـدكـتور فـاضل اجلـمالي في
رسـالـتـ خـطـيـتـ اجـاب فـيـمـا من
تونس في منتصف الـثمانينيّات من
ـاضي على أسـئـلة وجـهتـها الـقرن ا
له خــــطـــيــــاً من مـــديــــنـــة أكــــســـتـــر
الــبــريــطــانــيـــة حــيث كــنتُ أعــد في
جامعتها رسالـتي للدكتوراه  زميله
نوري السـعيد بـأنه ( كان بطـيئاً في
إدراك أهميـة الدعاية وتـأثير اإلذاعة
والــصـحــافــة)  هــذا بــالــرغم من أن
اجلمالي أصبح وزيراً للخارجية في

حكومة نوري السعيد األخيرة.
 ومع عـلــمـنــا بـأن الـســعـيــد لم يـكن
فــعالً جـاهالً بــهـذا اجملـال فـي عـمـله
ــؤتــمــرات وكــان مــهــتــمــاً بــعــقــد ا
الــصــحـفــيــة خالل عــهــد حــكـومــاته
واإلدالء باألحاديث اإلذاعية  إضافة
الى أنه يـعـرف جـيـداً أهـمـية األعالم
من خالل اطالعـه الـواسع عــلى مـثل
هذه الـنـشاطـات في رحالته العـديدة
لـبـريـطـانـيـا وأوروبـا  بل أنه أعـتاد
عــلى الـتــدخل شـخـصــيـاً في شـؤون
ـذيـعـ الذاعة االذاعـة واالتـصال بـا
هذا اخلـبر او ذلك الـتعـليق حتى أن
األمـير عـبـد األله شـاركه في الـتدخل
بـاألمور االذاعـيـة  وأحيـانـاً جتاوزاً

على صالحيات رئيس الوزراء. 
ا يل الى القول بـأن اجلمالي ر و
كان أكـثر إنفـتاحـاً ً من السعـيد على
دور الــصـــحـــافـــة  ووســـائل األعالم
االخرى  وال نعتقد بأن السعيد كان
ـشـكـلـة بــطـيـئـاً في إدراك ذلك  بـل ا
كــانت في أسـلــوبه االسـتــبـدادي في
التعامل مع األحـداث  وهو ما دفعه
بــعـيـداً عن االهـتــمـام بـإدارة الـدولـة
لـلـصحـافـة الـتي تـعامل مـعـهـا بذات
الطريقـة التي تعامل بـها مع احلياة
ـــعــارضـــة والــشــؤون احلــزبـــيــة وا
الـــــســــيــــاســــيـــــة واالقــــتــــصــــاديــــة
واالجــــتـــمـــاعـــيـــة ولـم يـــكن مـــيـــاالً
ـكـافـحة لإلصالحـات  ومـهـووسـاً 
النشاط الشيوعي وإقامة التحالفات
الـــدولــيـــة في حـــدود مــواجـــهــتـــهــا
للنـشاط السوفـياتي  ومعـتمداً على
ثــقـته بــسالمــة الــنـظــام الــســيـاسي
ومستـقبله وأن ( دار الـسيد مـأمونة
) كما يـنسب له قـوله بسيـطرته على

وقف لكنه خسر في النهاية. ا
tOłuðË ¡U³½«

كــان نـــوري الــســـعــيــد قـــد وعــد في
تـشـكـيـله حلـكـومـتـه الـرابـعـة عـشر 
الوزيـر بال وزارة برهـان الدين باش
أعيـان بأنه لن يـبقيه كـثيـراً مسؤوالً
عن االنـبــاء والـتـوجـيه  بل سـيـلـبي
رغـبـته بـاالبتـعـاد عن هـذه الـشؤون
ــعــنــيــة بـتــلك ــصـادر ا ولم تــشــر ا
احلــقــبــة من تــاريخ الــعــراق الى ان
بــــاش أعـــيــــان كـــان وزيــــراً لـــوزارة
أسـمــهــا وزارة األنـبــاء والــتــوجـيه
خالل وزارة نوري الـسعيـد األخيرة
ـتـوفرة الى أنه ـصادر ا بأل تـشيـر ا
كان وبصفته الرسمية وزيراً للدولة
وغــيــر الـرســمــيــة وزيـراً بــالــوكــالـة

مختصاً باألنباء والتوجيه.
   ويـؤكـد بـرهـان الـدين بـاش أعـيان
ــذكـــرات الــتي أصـــدرهــا أبــنه في ا
أحـمــد أن نــوري الــســعــيـد هــو من
أسـتـحدث وزارة األنـبـاء والـتـوجيه
لـكـنـنـا الحـظـنــا أن الـسـعـيـد عـنـدمـا
شكل آخر حكـومة عراقية له في 17
نـيـسـان عـام  1958لم تـمـنح لـبـاش
أعيـان سـوى صفـة( وزير بال وزارة)
بــيــنـمــا حــدد لــوزيــر الــدولــة اآلخـر
مــحــمــود بـــابــان صــفــة وزيــر دولــة
لــشـــؤون مــجـــلس الـــوزراء وأبــقت
وزيــر الـدولـة الــثـالث رايح الــعـطـيـة

بدون مهام محددة أيضا.
 ويـقـول بـرهـان الـدين في الـصـفـحـة
 228من مـذكـراته التي نـشـرهـا أبنه
في دار الــــســـاقي فـي بـــيـــروت عـــام
  2012أنه أعتـذر للسـعيـد عن قبول
مــهـــام األنــبــاء والــتــوجـــيه بــســبب
ؤلم الذي يسود العالقات (الوضع ا
بــــ الـــعــــراق من جــــهـــة ومــــصـــر
وسـوريـا من جـهـة أخرى)  وبـأنه لم
ــنـــصب اال بـــعـــد إحلــاح يـــقـــبل بـــا

الــسـعـيـد  وووعـده بــأن ال يـسـتـمـر
هـذا الـتـكــلـيف بـاألنـبــاء والـتـوجـيه
ســوى أســـبــوعـــ أو ثالثـــة فــقط 
ويــكـرر بــاش أعــيــان إصــراره عــلى
عـــدم رغـــبــتـه في الـــعـــمل بـــشــؤون
األنـبـاء والــتـوجـيه ويــشـعـر بــأنـهـا
لــيـسـت من أخـتــصــاصه وألنه كـان
شاركـة بإعداد دستور منهمـكاً في ا
األحتــاد الـعــربي وقـد وعــده نـوري
بــإعـفـاءه من األنـبــاء والـتـوجـيه في
ــكن لـكن بـاش أعـيـان أقـرب وقت 
أشـترط عـلى الـسعـيـد ونالـبه أحـمد
مخـتـار بابـان اربعـة شروط : األول
هــو تـــولي مــنــصب وزاري إخــر في
أقرب تـعديل وزاري ثـانيـاً أن تكون
وزارة األنــبـاء والــتــوجــيه مــعــنــيـة
بـشؤون الـعـراق الـداخلـيـة فقط وأن
ال يـطـلب مـنهـا ان تـتـعامل بـقـضـايا
السيـاسة اخلارجـية ثالـثاً أن تكون
محـطة أذاعـة بغداد إذاعـة محـلية ال
تـتـدخل في شـؤون الـدول الـعـربـيـة
وأن ال تــــبث أيــــة تـــعــــلـــيــــقـــات في
السياسة اخلارجية إال بعد الرجوع
إلـــــيه ورابـــــعـــــاً وإذا كـــــان نــــوري
والبالط مصريّن على بث التعليقات
تـعلقـة بالدول االخرى السيـاسية ا
فـــإن عــلـــيــهـــمــا إســـتــحــداث وزارة
لـألنـبــاء في احلــكـومــة االحتــاديـة 
والــتي كـانت عــلى وشك تـشـكــيـلـهـا

ب العراق واألردن.
لك الـبـاحث في تاريخ الـعراق وال 
وصـحـافـته إال أن يـعـرب عن األسف
ــا آلت إلــيه مــحــاكــمــات احملــكــمـة
الـعـسـكـريـة الـعـلـيـا اخلـاصـة  بـعـد
قيام النظام اجلـمهوري ألنها كانت
مـحاكـمـات سـادتهـا الـفوضى وروح
األنتقام  دون أن تكشف مناقشاتها
ــهــنــيـة عن طــبــيــعــة الــنـشــاطــات ا
والــرســـمــيـــة لــلــدولـــة أبــان احلــكم
لكي وإقتصرت على فضح  فساد ا
عدد من سـياسـيه ولم تكن مـحاكمه
الـزعــيم مـحـسن مـحـمـد عـلي مـديـر
الــتـوجـيه الـعـام ومـحـاكـمـة بـرهـان
الدين باش أعـيان وال محـاكمة آخر
لكي أحمد رئيس وزراء في العهـد ا
مــخـتـار بــابـان تـخـلــو من الـفـوضى
وإالنـتـقـائـيـة في تـوجـيه األتـهـامـات
دون مـنــافـشــات وشـهــود يـتــحـلـون
بـالـدرايـة واألطالع عـلى الـنـشـاطات
الــتي إضــطــلــعــوا بــهــا في الــعــهـد

لكي. ا
w uJŠ tOłuð

وخالل األســابـيع الــتي تـولى فــيـهـا
بـرهـان الــدين مـنـصب وزيـر األنـبـاء
والتـوجيه في حـكومة أحـمد مـختار
بــابـان الـتي شــكـلـهـا في  19مـايس
عــام 1958أصـــدر قـــراراً بـــوقف كل
الـتـعــلـيـقــات الـسـيـاســيـة من إذاعـة
بــغـداد وكــذلك من تـلــفـزيــون بـغـداد
الذي دخل اخلدمة قبل هذا التاريخ
ويـوضح بـاش أعـيـان في الـصـفـحـة
ـــذكـــرات أن ذلك الـــقـــرار  229مـن ا
تسبب في خالفـات بينه  وليس مع
نـوري السـعـيد فـقط بل ومع األمـير
عــبــد األله أيــضــاً.وقــد أكــثــر نـوري
الــســـعــيـــد من تــردده عـــلى األذاعــة
والتلفزيون شخصياً بالرغم من أنه
قــد أصـبح يـتــمـتع بـصــفـة أحتـاديـة
دير العام فقط وراح يضغط عـلى ا
لألذاعة والـتلـفزيـون الزعـيم محسن
محـمد علـي ببث تعـليـقات سيـاسية
تــهـاجم مـصـر وســوريـا ولـلـرد عـلى
(احلـــمالت الــضــاريـــة ) الــتي دأبت
ــصــريــة وأجــهــزة االعالم االذاعــة ا
الــسـوريـة عـلى شــتـهـا ضـد الـعـراق
منـذ عام 1955 ويشـيـر باش أعـيان
الى أن مـــحــسن مـــحــمــد عـــلي كــان
يوافق عـلى مطالـب نوري السـعيد 
لكنه كان ملزما بإبالغ وزيره  باش
ـــطـــالـب الــســـعـــيـــد قـــبل أعــيـــان 
تنفيذها حتى أن باش أعيان ساعد
مـحـسن مـحـمـد عـلي في الـسـفر الى
ـانــيــا الـغــربــيـة مع وفــد صــحـفي أ
عــــراقي بــــعــــد أن ضــــاق ذرعــــاً من

ضغوط السعيد وعبد االله .
وفي فصل مثـير من فصـول التاريخ
دير العام العراقي أسندت وظيفة ا
لـألذاعـة والـتـلـفـزيــون بـالـوكـالـة في
ــذيع ــديــر األصـــيل الى  ا غــيــاب ا
مــحــمـد عــلي كــر والـذي أشــتـكى
بدوره للوزيـر باش أعيان من تدخل
نــوري الـسـعـيـد في عــمـله فـإضـطـر
الوزيـر لـلطـلب من محـمد عـلي كر
الــتـــخــفــيـف عــلى االقل مـن لــهــجــة

التعليقات السياسية .
ــوضـوع وقــبل أن نــواصل عــرض ا
(االعـالمي ) يــــــــجـب األشــــــــارة الى
حــــــادثــــــة مــــــثـــــيــــــرة فـي األذاعـــــة
والتلفزيون  وهي  أن العقيد الركن
عـبــد الـسالم مــحـمــد عـارف عــنـدمـا
وصل فـــجــر يــوم  14تــمــوز 1958
ــذيع كــاظم احلــيــدري فــأمـر وجــد ا
جـنــوده بـإعــتـقــاله  وراجع قـائــمـة
ــذيــعــ فــطــلب إرســال بــأســمــاء ا
ـذيـعة سـيـارة عـسكـريـة السـتدعـاء ا
عربية توفيق من مـنزلها  فحضرت
لتـفتتح الـبث االذاعي ( هنـا بغداد 
أذاعـــة اجلـــمـــهـــوريـــة الـــعـــراقـــيــة)
وتناوبت مع عبد السالم على إذاعة
الـبـيـانـات والـبـرقيـات والـتـعـلـيـقات

احلماسية.
وقـد أشـار بـاش أعـيـان في مـذكراته
لهـذه الروايـة وأستـطاع كـاتب هذه
الــســـطــور تـــأكــيــدهـــا من مــصـــادر

مستقلة. 
وبـذلك فـعـنـدما تـولى أحـمـد مـخـتار
بـابــان مــهـام رئــاسـة احلــكــومـة في
مـــايس   1958وكــــان مـن أنــــصـــار
نـوري السـعـيد ونـائبه فـي حكـومته
ستقيلة  أبقى على الوزير برهان ا
الدين وزيراً وأسمى وزارته  وزارة
األنبـاء والـتوجـيه وبصـورة رسمـية
صريـحة  كـما أوردنـا آنفـاً  وكانت

ــــرة االولـى في تـــــاريخ هــــذه هـي ا
الــعـــمل احلــكـــومي الــعـــراقي الــتي

تشهد تع وزير لهذه النشاطات.
وأنـذاك بدأ اهـتـمام الـدولـة بأجـهزة
األعالم والــدعــايـــة  أكــثــر جــديــة 
وبـدأت الـسـلطـات اخملـتـصـة تـسمح
بنقل مـناقشـات مجلس الـنواب نقالً
إذاعـــيــــاً مـــبـــاشــــراً  وقـــررت وقف
احلـمالت اإلذاعيـة ضـد اجلمـهـورية
تحـدة  لكن وزيـر األنباء العـربيـة ا
والتـوجيه برهـان الدين بـاش أعيان
 وقـع ضـحــيـة مــراكــز الـقــوى الـتي
كــانت أكــثــر نــفــوذاً  مـنـه  واولــهـا
تــدخل نــوري الــســعـيــد فـي شـؤون
اإلذاعـة  وحـتـى ان الـزعـيم مـحـسن
الـذي أصــبـح يـشــغل مــحــمـد عــلـي 
مـنـصب  مـديـر الـتـوجه الـعـام  كان
يـتــذمــر من أســلـوب الــســعــيـد وفي
الوفت نفسه كان يـعترض على قرار
وزيــــره بـــاش أعـــيــــان بـــوقـف تـــلك
احلــمالت اإلذاعـــيــة مــتـــذرعــاً بــأن
ـة من (الــبـلــد مــعــرض حلـمــلــة ظــا

اإلذاعات والصحف العربية).
ولكن هذا االخـتالف في التعامل مع
األعالم لم يـدم طـويالً  فبـعـد اربـعة
أســابـــيع  داهــمت ثــورة  14تــمــوز
 1958اجلـمـيـع وأطـاحت  بـالـنـظـام

لكي كله. ا
}  }  }

كـانت الــدعـايــة ومـنــذ قـيــام الـدولـة
الـــعـــراقــــيـــة عـــام  1921هي االسم
الشائع  لألعالم وحتت سلطة وزير
الــداخـلـيــة حـصـراً مـن خالل مـكـتب
طبوعات أحد دوائر وزارته وكما ا
ورثـه الـنــظـام الــعـراقي اجلــديـد من
الدولة العثمانية وعلى اخلصوص
 خالل حـكم الـسـلـطان عـبـد احلـمـيد

الثاني .
 وعـنــدمـا أنـشـأت اإلذاعـة الـعـراقـيـة
ــكـتب في عـام  1936أصــبح هــذا ا
يـســمى مـديــريـة الــدعـايــة واإلذاعـة
وبـقي مــرتـبــطـاً بــوزيـر الــداخـلــيـة
وضــــمن مــــهــــامه الــــرقــــابــــة عــــلى

طبوعات . ا
وتـــولت شـــخـــصـــيــات ســـيـــاســـيــة
وصـــحـــفـــيـــة مـــعـــروفـــة إدارة هــذه
ـديريـة في فـترات مـخـتلـفـة أولهم ا
إبراهيم حلمي العمر وكذلك حس
جمـيل لبـضعة شـهور خالل حـكومة
بـكــر صـدقي- حـكـمت سـلـيـمـان عـام
1936-  1937 وسلمان الصفواني
 وصـــديق شـــنــــشل خالل احـــداث
ثـورة مــايس عـام   1941وضـبــاطـاً
من اجلــــيـش في فــــتــــرات األزمــــات
الـداخــلــيـة وعــمل فــيه صــحـفــيـون
مــعـروفـون جـداً  مـنــهم شـاكـر عـلي
الــتــكــريــتي وعــبــد الــرحــمن فــوزي
ـــديـــريـــة وآخـــرون. وظـــلت هـــذه ا
ــســؤولــة في الــعــراق عن اجلــهــة ا
ــطــبـــوعــات والــصــحــافــة شــؤون ا
واألذاعـة لــفـتـرة طـويـلـة وحـتى عـام
 1953عــــنـــدمـــا أدخـــلـت حـــكـــومـــة
الـدكـتــور فـاضل اجلــمـالي تـغــيـيـراً
جوهرياً عليها بـنقلها من مسؤولية
وزيـر الـداخـلــيـة وربـطـهــا مـبـاشـرة
ــجـلس الـوزراء ووضــعـتـهـا حتت
مـســؤولــيـة وزيــر الـدولــة لــلـدعــايـة
الــصـحــفي رفــائـيل بــطي. ومع هـذا
الـتـغـيـيـر  بـقي وزيـر الـداخـليـة في
حــكــومــة اجلـــمــالي  ســعــيــد قــزاز
صـــاحب الــــرأي والـــقـــرار في ادارة

الصحافة .
والبد من االشارة هنـا الى أن سعيد
قــزاز كـان وزيـراً مـزمـنــاً لـلـداخـلـيـة
ـــنـــصــــبه هـــذاطــــيـــله واحـــتـــفـظ 
الــســـنــوات اخلـــمس الــتي ســـبــقت
اعالن الـنظـام اجلـمهـوري في تـموز
 1958تــــقـــريــــبـــاً وفي حــــكـــومـــات
اجلـمــالي وعــبــد الــوهــاب مــرجـان
ونــوري الـســعــيــد وأحـمــد مــخــتـار

بابان.
 وبـعـد ان ترك اجلـمـالي احلـكـومة 
أعـــادت احلــكـــومــة الــتـــالــيـــة الــتي
تـــرأســهـــا أرشــد الـــعــمـــري شــؤون
الــدعــايــة واإلذاعــة الى مــســؤولــيـة
وزير الداخلـية وبإشراف ضابط من
اجلـيش هـو الـزعـيم مـحـسن مـحـمد
عـــلـي  الـــذي أدار الـــدعــــايـــة خالل

مرحلة حللف بغداد.
ــا وجـدت احلـكــومـة الـعــراقـيـة ور
نفسـها محاصـرة عربياً نتـيجة الكم
الــهــائل من الــدعـايــة الــتي تــبــثــهـا
ـــــــصـــــــريــــــة  أجـــــــهـــــــزة األعالم ا
وخــصــوصــاً إذاعـة صــوت الــعـرب
ولــعب الـزعـيم مـحــسن مـحـمـد عـلي
دوراً رئــيــسـيــاً في الــتــرويج حلـلف
بـغـداد  ونـظم حـمالت دعـائـيـة ضد
صري جمـال عبد الناصر الرئيس ا
ودولـة الـوحـدة ولم يـثبـت أنه  كان
عـــــــلى خـالف مع وزيــــــر األنــــــبــــــاء
والـــتـــوجـــيه بـــرهــــان الـــديـن بــاش

أعيان.
 ويــؤكـد الــوزيــر بــرهــان الــدين في
مـذكـراته الـتي اصـدرهـا أبـنه أحـمـد
فيما بعد انه كـثيراً ما كان يتفق مع
ــشــكــلـة الــزعــيم مــحــسن  ولــكـن ا
حـسب تـقـدير كـاتب هـذه الـسـطور 
كانت كثـرة تدخل نوري الـسعيد في
عــمل األنــبــاء واإلذاعــة   وإصـداره
بـاشرة دون الـتشاور التـوجيـهات ا
مع الوزيـر . اشـتغل الـزعيم مـحسن
في البداية رئيساً للـبعثة العسكرية
العراقيـة لدى جامعة الـدول العربية
بـالقـاهـرة  وعـند عـودته الى بـغداد
نقل من وزارة الـدفاع ليـصبح نـائبا
ــــلـــكـي وعــــمل في آلمــــرً احلــــرس ا
االستخبارات العسكرية  ثم وظيفة
ديـر العـام للـتوجـيه واإلذاعة دون ا
ان تــكــون له أيـة خــبــرة سـابــقـة في
ــيـدان واصــبح مــسـؤوالً عن هــذا ا
جميع شؤون الدعـاية والرقابة على
الصحفي وغيرهم من السياسي

واسـتــحــدث بــرنــامــجـ فـي إذاعـة

بـغـداد بـعـنـوان ( أخي في سـوريـا )
و(أخي في مـصــر) وأوكل إدارتـهـمـا
ـصـري لــلـسـوري عـصــام مـريـود وا
سـعـيــد لـطـفي  وبـسط نـفـوذه عـلى
نــــطـــــاق واسع مـن الــــنـــــشــــاطــــات
اإلعالمــيــة لــلــحــكـومــة والـى خـارج
الــعـراق  وخــصص مـوجــة خـاصـة
لإلذاعـة مــهـمــتـهــا مـهــاجـمــة مـصـر
ـا نـصت عـليه وسـوريـا فقـط وفقـاً 
إجــراءات مـحـاكــمـته امــام احملـكـمـة
العسكرية اخلاصـة بعد قيام النظام
اجلمهوري وهنـالك تفاصيل أخرى
بهـذا اخلصـوص في(الصـفحات من
  721 – 621 مـن اجلــــزء الـــثــــاني
حملـاضر احملـكمـة العـسكـرية الـعلـيا
اخلـــاصـــة إصــدار وزارة الـــدفــاع 
بــغــداد  1958 مـــحــاكــمــة الــزعــيم

محسن محمد علي.
والبـــــد مـن اإلشـــــارة هـــــنـــــا الى ان
ــحــكــمـة الــظــروف الـتـي أحــاطت 
ــهـداوي كـمــا أصـبـحـت تـعـرف قـد ا
حــــالت دون الــــكــــشـف عن جــــمــــيع
تفاصيل النشاط الصحفي واإلذاعي
للـزعيم مـحسن مـحمـد علي ولوزارة
االنبـاء والتوجـيه  وضاعت الكـثير
من احلـــقـــائق فـي الـــفـــوضى الـــتي

عمت قاعة احملكمة انذاك .
وفي مـذكـرة رسمـيـة له مـوجـهة الى
الـوزيـر بـرهـان الـدين بـاش أعـيـان 
يـــحــدد مـــديــر األنــبـــاء والــتـــوجــيه
ً  12 نـقـطة وبـأسلـوب ركـيك لـغـويا
لـلـتــعـامل مع األحـداث من الـنـاحـيـة
ـواجـهة احلـمـلـة الدعـائـية الـدعـاية 
ــصـريــة  نــخــتـار مــنــهــا في هـذا ا

اجملال  ما يلي:
ــديـريـة ( 3- مــنـذ أن تــولـيـت هـذه ا
قـمنـا بـتنـظـيم تعـليـق بسـيط واحد
تــعـلــيق دفــاع وإبــداء وجــهــة نــظـر
ـة كـاذبـة  جتـاه حـمالت مـركـزة ظـا
ـديــريـة ال من قـبل ولم تــؤازر هـذه ا
الــصــحف وال من قــبل شــخــصــيـات
بارزة بـهـذه التـعلـيق الدفـاعي جتاه
حمالت مستمرة ليل نهار ال تقل عن
أربع تـعلـيـقـات من القـاهـرة وصوت
الـعـرب دع عـنك الـشـام  وفي اآلونة
األخيرة صار سب العراق يدخل في
ـسـلــيـة والـروايـات ـنــاهج ا كــافـة ا
التمثيلية وعالوة على ذلك كله فإن
صــحف مـصــر وسـوريــا والـصـحف
ــأجــورة في كل مــكــان تــعــزز هـذه ا
ـة  عـلى أوسع قـياس احلـمـلـة الـظـا
عـرف في تــاريخ الـصـحـافـة  وفـوق
ــــــنــــــاشـــــيــــــر والـــــكــــــتب كـل ذلك ا
والــــتــــصــــاويــــر وحــــتى احملــــابس
ـــــفـــــاتـــــيح والـــــقـالدات وسالسـل ا
تستـهدف حتطيم هـذا البلد يـقابلها
كـلـهـا بـتـعـلـيق إذاعـي مـنـفـرد كـأنـنا

يتامى في هذا البلد ).
ويـتــذمـر مـديــر لألنــبـاء والـتــوجـيه
زرية كثيـراً في مذكرته من احلـالة ا
الـتي كــانت عــلـيــهـا أجــهـزة دعــايـة
احلــكــومـة وفــشــلــهــا في مــواجــهـة
احلمالت العربية من مصر وسوريا
واالحتـاد السـوفـيتي وغـيـرها لـكنه
لم يــقــدم في مــذكــرته حــلــوأل لــهـا 
وأتــضح فـيـمـا بـعــد خالل مـحـاكـمـة
الـزعـيم مـحـسن أن نـوري الـسـعـيـد
هـو من أمالهـا عـلـيه ولم يـتـخذ أي
إجــراء رســمي بــشــأنــهــا أي أنــهــا

أهملت ألسباب غير معروفة.
ولـــكن الــزعـــيم مـــحـــسن لم يـــكــتف
ـبـاشر  بل ـكـاتـبـاته الى وزيـره ا
كان يرسل مذكرات رسمية الى وزير
الــداخـلــيــة يـســتــعــديه عـلـى بـعض
الشخـصيات العـراقية الـتي تتحدث
ـصرية فكتب لألذاعات والصحف ا
في آذار  1958مــذكــرة ضـد مــحــمـد
مـهـدي كـبـة رئـيس حـزب االسـتـقالل
نـحل ويرفق مـعهـا نص تصـريحه ا
إلذاعة الـقاهـرة ويصفه بـاالستـهتار
ـسؤولـية ويـطلب وعدم الـشعـور با
من وزير الداخلـية اتخاذ اإلجراءات
ضــــده ألنـه أرسل تــــصــــريـــــحه الى

صرية. القاهرة عبر السفارة ا
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ويـتـهم مـديـر األنـبـاء والـتوجـيه في
مـــــذكـــــرة ســـــريـــــة أخـــــرى تـالعب
الـصـحـافـة العـراقـيـة عـلى األخـبار 
ـطابع ويـتـهم الـصـحفـيـ وعـمـال ا
عـارض ويـقـتـرح ( منح ـاضي ا بـا
إجـازات ألربـع صـحف جــيـدة وسـد
الــــصـــــحف الــــصــــادرة فـي الــــوقت
احلــاضــر والــتي أصــبــحت بـؤرة ال
ــكن تـوجـيـهـهــا وسـتـبـقى تـسـبب
ــتـاعب لـنــا)  وتـنـظــيم ( الـدعـايـة ا
اإليـجـابـيـة في لـبـنـان واالتـصال مع
احلـكـومـة الـلبـنـانـيـة  وبالـسـلـطات
ــمــلــكــة اخملــتــصــة فـي الــكــويت وا
الـعــربـيــة الـســعـوديــة والـبــحـرين 
وتـنظـيم مكـتب خـاص للـدعايـة ضد
الـعــهــد الــقـائم فـي سـوريــا ومــصـر
مـــنـــفـــصالً عن دار اإلذاعـــة وإفـــراز

موجة قصيرة لهذا الغرض) .
ويبدو ان الـوزير برهـان الدين باش
أعـــيـــان لم يــكـن يــهـــتم بـــالــدعـــايــة
اخلـارجـيـة كـثـيـراً ويـرى في عـمـلـها
داخــلي فـقط وكـان نــوري الـسـعـيـد
لكي يضـغطان ويتدخالن والبالط ا
حــتى في الــشـؤون الــفـنـيــة لإلذاعـة
ويأتي السعيد الى اإلذاعة شخصياً
دير الـعام مـا يريد أن لي عـلى ا و
يكون تعليقاً حتى أبان عهد حكومة
أحـمــد مـخــتـار بــابـان حــيـنــمـا كـان
السـعيد رئـيساً لـلحكـومة االحتادية

ب العراق واألردن.
وبــعــد قـــيــام الــنــظــام اجلــمــهــوري
وجـهت احملـكـمة الـعـسـكـرية الـعـلـيا
اخلـاصة إلى الـزعيم مـحـسن محـمد
عـلي  تـهـمـة تبـديـد مـائـة ألف ديـنار
عراقي لـشـراء أجهـزة تشـويش على
إذاعــات صــوت الــعـــرب والــقــاهــرة
ودمــــشـق  وتــــهــــمــــة احـــــتــــفــــاظه
ـصــروفـات سـريـة قـدرهـا  12ألف

ديـنـار عـراقي لـلـصـرف عـلى شـؤون
ـصــروفـات جلـان الــدعـايــة إضـافــة 
حلف بغداد  ومنهـا ( جلنة النشاط
الــهـدام) الـتـي تـرأسـهــا مـديـر األمن
الــعـــام بــهــجـت الــعــطـــيــة ومــولت
الــبـــرنـــامج اإلذاعـي  ( الــعـــراق في

انتقال).
ومع أن شؤون الدعاية واإلذاعة هي
من اختصاص مديرها العام محسن
مـحــمــد عـلي إال أنــنــا جنـد جــهـات
رسمية أخرى تدلو بدلوها في حالة
الدعاية العراقية وهو ما حصل مع
مــديـر األمن الـعــام بـهـجت الــعـطـيـة
الـــذي كـــتب الى وزيـــر الـــداخـــلـــيــة
تـقريـرا يـشكـو فيه بـشـدة من ضعف

الدعاية العراقية  ويقول:
عالي: الشك في أن سيدي صاحب ا
الـتـأثـير الـكـبـيـر الـذي نالحـظه على
الـشعب مـن اندفـاعه لـلرئـيس جـمال
عــبــد الــنــاصـــر راجع الى أســالــيب
الدعـاية وقـوة التـهريج الـذي يتـبعه
اخملـتـصـون لـديه  يـقـابـله الـضـعف
ــا أصـــبــحت ـــلــحـــوظ عــنـــدنـــا  ا
فـهم الـفـرصــة مـواتـيــة لـلـمـصــريـ
يــســتــخــدمــون مـخــتــلف الــوســائل
والــســـبل واألشــخـــاص في ســـبــيل
جلب عطف الشعوب الـعربية إليهم
ولــذلك فــقــد جــئت بــهــذا الــتــقــريــر
ـشــروع أعـتــقـد مـقــتــرحـاً الــقـيــام 
جــــازمـــاً بـــأثـــره وفـــائــــدته في حـــد
صرية والـوقوف ضدها الدعايـات ا
بشكل مجدي ومفيد. مع العلم بأني
ــصــريـة أرى مـحــاربــة الــدعـايــات ا
بــاألســـلــوب الـــذي تــتــبـــعه اإلذاعــة
الــعــراقــيــة اآلن خــاطئ ويــؤدي إلى
عــكس فـــوائــده  ونــحـن في عــصــر
أصـــبح فــيه مـن الــضــروري أن تــرد
الفكرة بالفكرة وأن يحارب التهريج
بـتهـريج أشد مـنه . وال ضـير عـليـنا
إذ فــــعـــلـــنـــا ذلـك مـــا دامـــوا هم قـــد
جنــحـوا هــذا الــنــجــاح الــبـاهــر في
تــهــريــجــهـم. أني أقــتــرح أن تــؤلف
جلــنـة ال يـقل أعـضــاؤهـا عن عـشـرة
أشـخـاص من الـكـتاب والـصـحـفـي
األكـــفــاء يـــجـــتــمـــعــون كـل يــوم في
األســــبـــوع ثالث أو أربـع مـــرات في
مـديــريـة الـتـوجـيه واإلذاعـة الـعـامـة
سراً وتـعطى لـهم كافـة الصـالحيات
ــــالـــيــــة أو عــــلى األقل األدبــــيــــة وا
يــرفـعـون اقــتـراحـاتـهـم إلى مـديـريـة
الـــتـــوجــــــــــــيه واإلذاعـــة الـــعـــامــة

فتقبل.
ســـيــدي: أن الـــطـــلب مـن الــصـــحف
احمللـيـة أن تكـتب وتنـاقش عبث في
عـبث كــمــا أن إرسـال الــتـعــلـيــقـات
ـتـشـابـهـة إلـيهـم ينـشـرونـهـا خـطأ ا
مـــلــــحـــوظ إذا البـــد مـن أن تـــكـــون
الـكتـابات مـختـلـفة عن بـعضـها وأن
توجه الصحف بأخبـارها وتبويبها
بــالـشـكـل الـفـني احلــديث فال يـدرك
النـاس أن الـصحف مـدفوعـة إلى ما
تــكـتـب أو أنـهــا مــتـشــــابــهـة فــيــمـا

تكتب. 
ولـذلك فـأن مــهـمــة هـذه الـلــجـنـة أن
ــقــاالت وتــصــوغ األخــبـار تــكــتب ا
وتـســخـر الـرسـائل لـتـوجـيه الـنـاس
نــحــو أهــداف الـــعــراق ومــصــاحله
س دعايات عـبد الـناصر بشـكل ال 
وال إذاعاته وال جـمهـوريته طـبيعي
أن كل واحــد من أعـــضــاء الــلــجــنــة
سيكتب ما ال يـتفق وما يكتب اآلخر
ـقـاالت إلى الـصـحف وتـرسل هـذه ا

وتنشرها وكأنها صادرة عنها.
سيدي:

أن أسطورة احلرية الصحفية وعدم
الــتـــدخل في شـــؤون الــصـــحف قــد
أصـبــحت بــالـيــة ألن الــقـضــيـة اآلن

أخطر من يسكت عليها).
ثم يـــقــتــرح مـــديــر األمن الـــعــام في
مـذكرته أسـمـاء عشـرة أشـخاص من
احملــررين احملـــتـــرفــ فـي  صــحف
(األخــبـار) و(احلــوادث) و(الــشـعب)
وثالثة من موظـفي مديريـة التوجيه
واإلذاعــة الـعــامــة وواحـد من وزارة
الداخلية لكنه لم يقترح أي صحفي
آخر من صحف ( الـبالد) و(احلرية)
و(الـــيـــقـــظـــة) و(الـــزمـــان) وكل من
أقــتــرحه كــان صــحــفــيــاً مــنــذ وقت
طـــويل وبــقي صـــحــفـــيــاً بـــعــد ذلك

التاريخ. 
عروف وقد نـشر البـاحث العـراقي ا
جـعفـر عـباس حـمـيدي هـذا الـتقـرير
ــديـر األمـن الـعــام بــهـجت الـســري 
العـطـية الـعدد  4192 في  14 أيار
1958 في الــصـفــحـات  348-345 
لـكــتــابه ( الــتـطــورات واالجتــاهـات
الـــســيـــاســيـــة في الـــعــراق 1953-
 1958 الذي صــــــــــــدر عن جامـعة

بغداد عام 1980.
ويبـدو أن هـذا االقتـراح لم ير الـنور
ألن بـهـجت الـعـطـيـة أبـقـاه لـديه ولم
يـرسله إلى الـوزيـر  وهو مـا عـثرت
عــلـيه الــســلــطـات اجلــمــهــوريـة في
مـــكـــتــبـه واســتـــخـــدمــتـه مع األدلــة
األخـرى ضـده خالل مـحـاكـمـته بـعـد
قـيـام الـنـظـام اجلـمـهوري وكـان مع
لكي الذي القالئل من رجال العـهد ا
 إعدامهم  ونصها في الصفحات
223- 225 فـي اجلــــــزء الــــــثــــــامن
حملـاضر احملـكمـة العـسكـرية الـعلـيا

اخلاصة.
ويــشـتـكي بــهـجت الـعــطـيـة في هـذا
التقرير الـسري من ما كانت إذاعات
صــوت الـعــرب والــقــاهــرة ودمــشق
ومـوســكـو تـذيـعه ضـد حـلف بـغـداد
واالحتــاد الــهـــاشــمي بـــ الــعــراق
واألردن ومـــا لــــهــــذه اإلذاعـــات من
تـــأثـــيــر عـــلى الـــوضع الـــســـيــاسي
الــداخــلي فـي الــعــراق ويــقــول ( ال
ـواطـنــون إلذاعـة بـغـداد يــسـتـمـع ا
وحتى إذا سـمعـوها فأنـهم يقـابلون
مـا يسـمعـونه بالـفتـور والتـشكك ) 
ويــــلـــوم ضـــعف جــــهـــاز الـــدعـــايـــة
احلــكـومي ( ألن مـخـتــلف الـطـبـقـات
الـــشــــعـــبـــيــــة ال تـــراه مــــفـــيـــداً إذا
أســتـمـرعـلى أحـاديــثه اجلـافـة الـتي
يكـررها كل يـوم بعـد نشـرة األخبار)
 ثم يـــوصـي احلـــكـــومـــة ( بـــنـــشــر
تــعــلـيــقــات فـيــهــا مـادة تــهــضـمــهـا
األســــمـــاع ويــــنــــصت الــــنـــاس إلى
مـنطـقـها واالسـتفـادة من الـعنـاصر
ثـقفـة وأساتـذة الكـليـات من الذين ا
سبق لهم وأن درسوا في مصر وفي

خارج العراق) .  
ـكنـنا وبدون تـوفـر دليل مـوثوق  
ـسـاجالت بـ الـتــخـمـ بـأن تـلك ا
لـكي بهـدف البحث اجهـزة النـظام ا
صـرية عن سـبل مواجـهة الـدعايـة ا
ضـــد حـــلف بـــغـــداد قـــد تـــكـــون قــد
اقـتــرحت اسـتـحـداث اجـهـزة دعـايـة
ـصـرية  ـاثلـة لألجـهزة ا عـراقيـة 
ومــنـهــا إنــشــاء جــهــاز اخــبـاري او
وكـالـة أنــبـاء  وهي الـتي اسـتـرشـد
الـنظـام اجلمـهوري بـهـا فيـما بـعد 
ــشـاريع وكــمـا حــصل مع عـدد من ا
الـــتي ورث الـــنـــظـــام اجلـــمـــهـــوري
خـطــطـهـا او أفـكـارهـا من مـجـلــــس

األعمار االعلى .

نوري سعيد وعبد االله

احمد مختار بابان

برهان الدين باش اعيان
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مـنــذ بــدأ احلــظـر الــصــحي لــلــحـد من
تفـشي وبـاء كورونـا اصبـحت منـصات
الـتــواصـل االجـتــمــاعي ســبــيال بــديال
كما تابعة معظم الفنان لنشاطاتهم 
ـكـوث في ان الــبـعض مـنــهم اسـتــغل ا
الــبــيت الجنــاز مـشــاريع مــؤجــلـة وفي
لقاءات سـابقة حتـدث عدد من الفـنان
لـ(الزمان)عن جتربـتهم  في هذا اجملال
ـدة الـتي وكـيـف تـمت االسـتـفــادة من ا
ــنــزل  قــضـــوهــا مـع عــوائـــلــهم فـي ا

واليوم نلتقي عدد اخر منهم.
ـلحـن محـمـد هـادي ( خالل فـترة قـال ا
ـنـزلي اعـددت دروسـا خـاصة احلـظـر ا
ـعـهـد الـفـنـون ـوسـيـقي لـطـلــبـتي  بـا
اجلـمـيلـة الـكتـرونـيـا وكذلك االسـتـفادة
كـثف على من وقت الـفراغ بـالتـمـرين ا
الــــة الــــعــــود وتــــواصــــلـت مع بــــعض
طـربـ ببـعض االحلـان ) .وعن الذي ا
اكـتــســبه وتــعــلــمه خالل مــدة احلــظـر
يــقـول ( تـعـلـمت الـكــثـيـر من تـرتـيـبـات
ـــنــزل وتـــنــظـــيم الـــكــتب حـــاجــيـــات ا
كتبتي اخلاصة اضافة الى وسيقية  ا
ـــنـــزل ). وعن تـــرمـــيم بـــعض زوايـــا ا
وسـيقي الكترونيا متابعاته لـلمشهد ا
يـقـول ( لــقـد تـابـعت وسـائل الـتـواصل
وتــــســــجــــيل بــــعض االغــــاني وقــــمت
بـنـشـرها عـلى مـواقع الـيـوتـيـوب كذلك
ـؤؤسـات الـفـنـيـة الـتي الـتـواصـل مع ا
لـديــهــا مـهــرجــات بـعــد الــتـخــلص من

الوباء ) .
ويشـيـر الفـنان حـس عـلي صالح الى
انـه ( خالل مــــــدة احلــــــظـــــر نــــــواصل
ــهـرجــان الـرابع االســتـعــداد لـتــقـد ا
سرح سرح الطفل لدائرة الـسينما وا
ـرافـقـة لـتـفـشي بـعـد زوال االجـراءات ا
وبـــاء كـــورونــا وذلـك من خالل تـــقــد
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بــعـض االراء واالفــكــار لــهــذا الــشـان )
.وعن االستـفادة من فتـرة احلظـر يؤكد
( انــهــااشـيــاء كــثــيــرة مـنــهــا الــقـراءة
وكـتــابــة نـصــوص مـســرحــيـة خــاصـة
للطفل وتنظيم مـكتبة خاصة باجلوائز
ـهرجـانات ) الـتي حصـلت علـيـها في ا
.وعن مـتابـعاتـه الكـترونـيـا للـنشـاطات
الـفـنـيـة يـقـول ( نـعم تـابـعت جـمـلـة من
سرحية من خالل الفعالـيات الفنيـة وا
مهرجان اون الين وامور اخرى خاصة

سرح الطفل ).
ــــار الــــعــــمـــار ـــوســــيــــقـي ا واكــــد ا
الــــتـــدريــــسي فـي مــــعـــهــــد الــــفــــنـــون
نـعـني احلـظـر الـصحي اجلـمـيـلة(لـم 
ـــومـــة الـــتــواصـل مع طـــلــبـــتي من د
ـنـصـة اإللـكـتـرونـية األعـزاء من خالل ا
الـتي  تـفـعيـلـها لـطـلـبة قـسم الـفـنون
عهد الفنون اجلميلة. كما وسيقية  ا
ان اجللـوس في البـيت لفـترة طـويلة ال
يــقل أهـمــيـة عن الــعـمل خــارجه كـوني
مـهـتـم في مـنـاقــشـة وكــتـابـة الــبـحـوث
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إحـتفلت الـفنانـة البحـرينيـة حال الترك بـطريقـتها
اخلـاصة بـتخرجـها من مـرحلـة الثـانويـة ونقلت
فرحتـها من خالل صـفحتـها اخلاصـة على أحد
مــواقع الـتــواصل اإلجـتــمـاعي.وظــهـرت حال في
صورة وهي تشـير بيدها الى صورتها في قائمة
ـرحلـة وكتبت ـتخرجـ من هذه ا الـناجـح وا
عـلـيـهـا: (احلـمـدلـله جنـحت وتـخـرجت) لـتـنـهـال
قرب منها.كذلك عليهـا التهاني من متابعيـها وا
نـشـرت صـورة لــلـحـلـويـات الــتي  حتـضـيـرهـا
ـناسبـة وكتـبت عليـها (يـعطيك لإلحـتفال بـهذه ا
ألف عافيـة حبيبـتي ما قصرتي).ونـشرت أيضاً
مقطع فيديو  حتضيره من قبل محبيها الذين
قاموا بتجميع صورها على أغنية مبروك للفنان
الـلـبـنـانـي رامي عـيـاش وشـكـرتـهم حال قـائـلـة:
(شكـرًا الشعب احلالوي شـكرًا اختي وحـبيبتي
زيـــزو الــله يــفـــرحــكم مـــثل مــا عم اتـــفــرحــوني.

بحبكم).

مـــــواقـع الـــــتـــــواصـل االجـــــتــــــمـــــاعي
ــســرحـيــة اعـداد عن نـص  لـلــكـاتب وا
الــعـربي سـعــد الـله ونـوس  (الــفـيل يـا
تــمـثـيل :مـحــمـد لـطـيف مــلك الـزمـان) 
مـحــمـد نــصــيـر  عــبــدالـله رعــد عـدي
العجيلي  مهيب البياتي  داليا كر

 هنـدسة  الـصوت مـصطـفى احلطاب 
رسم هــــــارون ريــــــاض  واخــــــراجي 
اشـراف فـني مـحمـد خـلف واحـمـد رعد
االشراف العـام محمد زعـيل)موضحا(
بصـراحة مصـائب قوم عـند قـوم فوائد
اذ بسـبب احلـظر انـصب تـركيـزي على
ــاجــسـتــيـر الــدراســة لـكــوني  ادرس ا
حالياً  فقد كان احلظر فرصة لالطالع
اكـثـر ولــكن ال اخـفي عـنك بـصـراحـة
ب احلـ واالخر نـلتقـي في بيتي
او بيت احدهـم ونقوم بـلعب  كرة
القدم على جهاز البلي ستيشن).
وعن مـتابـعته لـلفـعالـيات الـفنـية
الـتي تـقام الـكـترونـيـا قـال(ضيق
الــوقت ال يــســمح بــالــكــثــيــر من

الــعـــلــمــيـــة ). مــشــيـــرا (خالل احلــظــر
حــرصت ومــاازال عـلى مــتــابـعــة اغـلب
الفـعاليـات الفـنية والـثقـافية الـتي تقام
إلـــكــتــرونـــيــاً والســيـــمــا الــفـــعــالــيــات
ية). وسيقية واألدبية احمللية والعا ا
ـسـرحـية نـبـا مـهدي وتـقـول اخملرجـة ا
(لــقــد اســتــفــدت من احلــظــر الــصــحي
بـتـطــويـر مـهـارة الـرسم النـهـا جـزء من
تــخـصـصي فــضال عـلى تـطــويـر لـغـتي
اإلنـكـلــيـزيــة بـاإلضـافــة إلى تـعــلم لـغـة
واصـبح لـدي متـسع مـن الوقت جـديـدة
لـلــدراسـة )مــشــيـرة (اتــبع الــكـثــيـر من
الـفــعــالـيــات الـتي تــقـيــمـهــا اجلـامــعـة
ـســتـنــصـريــة الـكـتــرونـيــا لـتــحـسـ ا
ــهـارات الـعـلـمـيـة والـفـنـيـة وبـالـتـالي ا

نحن كطلبة ملزم بحضورها).
ـسـرحـي عـلي رحـيم ×واشــار الـفـنــان ا
الـبكـري ( خالل فـتـرة احلضـر الـصحي
قـمــنــا انـا ومــجــمــوعـة من الــزمالء في
مــنــتـدى شــبــاب  الــصــويــرة  بــانــتـاج
مـسرحـيـة اذاعيـة سـتنـشـر قريـبـا  على

متـابـعة الـسوشل مـيديـا  كل ما افـعله
هو في اوقات االستراحـة متابعة افالم

او مسلسالت برفقة العائلة).
ـطـرب مـكـصـد احلـلي(اسـتـفدت وقـال ا
ـكـوث بـالـبـيت بـسـبب احلـظر في من ا
ة ترتـيب  دفاتر ذكـرياتي الفـنية الـقد
مــنــذ بــدايـاتـي عـام  1977وحلـد االن.
كـما تـعـلمت الـطـبخ و حتضـيـراته قبل

الطهو).
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ـفــوض االسـبق لـشـركــة الـتـمـور الـعــراقـيـة نـعـته ـديـر ا ا
االوساط التجارية واالقتصادية العراقية. والراحل شقيق
ـركـزي الـعراقي ـرحـوم عصـام حـويش مـحـافظ البـنك ا ا

االسبق.
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عضـومكتب الثقافة الكردية عضو
ــركــزي الحتــاد االدبـاء اجملــلس ا
والكـتـاب في العـراق تـلقى تـعازي
االوساط الـثقـافية لـوفاة زوجته ام
ســائــلــ الــله تــعــالى ان هــيــمـن 

يسكنها فسيح جناته.
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مـدير مـلـتـقى أورنيـنـا الـثقـافي الـسـوري اعلن ان فـنـانون
تـشكـيلـيـون من سوريـة وخارجـها نـشروا أعـمالـهم ضمن
مـــعـــرض فــنـي إلــكـــتـــروني عـــلى صـــفــحـــات الـــتــواصل

لتقى بحمص. االجتماعي نظمه ا
5 Š r UÝ vM

يـة العراقية ادارت احـدى جلستي النـدوة العلمية االكاد
االلكتـرونية الـتي اقامهـا قسم احملاسـبة في كلـية احلدباء
عاجلات اجلامـعة مؤخرا بـعنوان(احملـاسبة ودورهـا في ا

يا). الية مابعد كورونا وتذيذبات اسعار النفط عا ا
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ـــنــصــة اريــد حتــدث في ــديـــر الــتــنــفــيــذي  ــؤسس وا ا
ية محاضـرة الكترونيـة عن (منصات الـبحث العلـمي العا

واهميتها في زيادة تأثير الباحث).
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ـسلسل الشامي مثـلة السورية انـضمت لقائـمة أبطال ا ا
ـــؤلــفه أســامــة كــوكـش ومــخــرجــته رشــا حــارة الــقــبــة 

شربتجي.
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ـسـتـنـصـريـة لـلـدراسـات الـعـربـية الـتـدريـسي في مـركـز ا
ـسـتنـصريـة حـاضر مع الـتـدريسـية والـدوليـة باجلـامـعة ا
االء شــمـس الـلـه في ورشــة عــمل افــتــراضــيــة اقــامــتــهـا
اجلـامــعـة بـعــنـوان (مـســؤولـيــة مـراقب احلـســابـات جتـاه

عمليات الفش واالحتيال في ظل جائحة كورونا).
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ـي االردني اشــــرف عـــلـى احلــــوار في الــــنـــدوة االكــــاد
احلوارية االفـتراضيـة التي اقامـها ملـتقى السـلع الثقافي
اضي واحلاضر) عنـونة (الثقافة الوطنـية مزاوجة ب ا ا
هدي وعرضت فيـها الورقة النقاشية الثالثة للكاتب عبدا

. القطام
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وزمـيلـته سيـريس ماثـيوز في راديو بي بي
سي  2 قــــال (إن الـــوصـــول إلى  80عــــامًـــا
واحلـصول على مثل هذه الـذكريات الرائعة
واالسـتمـرار في القـيام بـذلك مع االسـتمرار
في إحـداث فرق يجعـلني أشكر كل شخص
كـنك الـتعـبير كـان معي أي اجلـمهـور ال 
عن نـفـسك بشـكل صـحيـح إال إذا كان هـناك
أشـخـاص لالسـتمـاع إلـيك). وخـتم (إن الله
أنـعم عـليّ كـثيـراً وال يزال صـوتي مـوجودًا
ا أنه موجود أريد أن أستيقظ وأغني وطـا

مباشرةً للناس).
عــلى صــعــيــد آخــر وعن عــمـر الـ 39عــامــاً
تـوفـي الـنـجم الـبـولـيـوودي تـشـيـراجنـيـفي
سـارجا نـتيـجة إصابـته بأزمـة قلـبية وذلك
بـحسب ما كشف بي إس يـدييورابا رئيس
وزراء واليـة كـارناتـاكـا الهـنـدية.وكـتب عـبر
صــــفـــحــــته اخلــــاصـــة عــــلى أحــــد مـــواقع
الـتـواصل اإلجتـماعي (إنـهـا صدمـة لسـماع
نــــبـــأ وفــــاة الـــفــــنــــان الـــشــــهـــيــــر شـــري
وت تـشيـراجنيـفي سارجـا بأزمـة قلـبيـة. ا
ــبـكــر في عـمـر  39عــامـا صـادم لــلـغـايـة). ا
يـشار إلى أن تـشيراجنـيفي سـارجا هو إبن
ـمـثل ــمـثل أرجـون ســارجـا وحـفــيـد ا أخ ا
اخملـضـرم شاكـتي بـراسـاد وفقـا لـصحـيـفة
ــمــثــلـة ــز. وتــزوج من ا هــنــدوســتــان تــا

ميغانا راج في 2018 .
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قــال الـنــجم الـبــريـطــاني تـوم جــونـز وهـو
يـــحـــتــفل بـــعـــيـــد مــيالده الـــثـــمـــانــ إنه
ـا أنه يـتـنفس). (سـيـسـتمـر في الـغـنـاء طا
وقـال النـجم الذي ولد في  7حـزيران 1940
ـــانـع الـــتــــقــــدم في الــــعــــمـــر ألن إنـه (ال 
الـذكـريـات هـائـلـة وهـو ال يـريـد الـتـوقف).
ـدة عـامـ وذكـر أن (احلـجـر ذكـره بـعـزله 
بــســبـب مــرض الــسل مــنــذ سن الــثــانــيــة
عـشـرة) وقال (أتـعاطف مع الـشبـاب الذين
ـكنهم الذهـاب واللعب) وذكر أن (هذه ال 
الـفـتـرة عـلـمـته أن ال يـعـتـبـر الـصـحـة أمـراً
مــســلــمــاً به). وفي حــديــثه إلـى صـديــقــته

{ لــوس اجنـلـوس  –وكــاالت - تـصـدرت
الـنـجـمـة لـيـدي غـاغـا قـائـمـة ل بورد 200
بــألـبـومــهـا اجلـديــد (كـرومـاتــيـكـا) الـذي
طـرحته مؤخراً ويضم  16أغـنية. األلبوم
وسـيقى والغناء حـمل مفاجأة لـعشاق ا
وهـي تعاون ليدي غاغا مع إثن من أهم
جنــوم الـغــنـاء في الـعــالم وهـمــا إلـتـون
جـون وأريانـا غراندي.كـما تصـدرت غاغا
ـــنـــفـــردة في قـــائـــمـــة أفـــضـل األغـــاني ا
إنــكــلــتـرا بــأغــنــيـتــهــا اجلــديـدة (احلب
احلــمق) الــتي أطــلـقــتــهــا في ألـبــومــهـا
اجلـــديــد. وكــانت غـــاغــا قــد كـــشــفت عن
مــشـــروعــهــا دعــمــاً ألصـــحــاب الــبــشــرة
الـسوداء على طريـقتها اخلـاصة بعد أن
تـأجــجت اإلحـتـجـاجـات في شـتى أنـحـاء
ـتـحـدة األمـيـركـيـة إثـر مقـتل الـواليـات ا
جـورج فلويد ذي األصول األفـريقية على

يد أحد رجال الشرطة.
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ــنـزلي والــتـبــاعـد اإلجـتــمـاعي عـلى الــرغم من إجـراءات احلــجـر ا
بــســبب تــفــشي فــيـــروس كــورونــا إال أن الــنــجم الــتــركي بــوراك
ية فهرية رّ عيد ميالد زوجـته النجمة العـا أوزجيفـيت أراد أن ال 
أفـج الـ 34 دون ان يــحـتـفـل لـهـا. وقـامـت أفـجـ بــالـكـشف عن
ـفـاجـأة الـتي حـضرهـا لـهـا زوجـهـا إذ نـشررت عـبـر صـفـحـتـها ا
اخلاصـة على أحد مـواقع التواصل اإلجـتماعي صـورة لقالب من
احلـلوى مـطبـوع علـيه صورتـها بـرفقـة ابنـها كاران وهـي الصورة
ـناسـبة عـيد األم التي كـانت قد نـشرتـها فـهريـة قبل  3 أسابـيع 
ـتب عـلـيهـا عـبـارة تـعني لـسـنـوات عـديدة كـعـائـلـة وأرفقت بـيـنمـا كُ
: أحـبك يا النـجـمة تـلك الـصورة بـعـبارة حب لـزوجـها بـوراك قـائلـةً
ـبادرة التي حبيـبي.وتضمـنت الصورة أيـضاً تـعليق ألفـج على ا
قامت بها شـركة مستحـضرات التجميل الـفرنسية لـوريال بالتبرع
بالـنيـابة عـنهـا لصالـح منظـمة حـمايـة األطفـال وهو مـا علقـت عليه

فهريـة بالقول: (عائـلتي لوريال أسـعدتموني بـهذه الهدية ذات
ــعــنى في عــمـري اجلــديــد أحـبــكم) كــمــا قـامت الــشــركـة ا
ـمــثل الـتـركي بـإرســال بـاقـة من الــزهـور لـهــا.  الى ذلك عـبّــر ا
شاتاي أولـسوي عن حبه للنجمة التركية هازال كايا متحدثاً عن
حلظة علـمه سابقاً بأنه سيخوض بطولة مـسلسل أسميتها فريحة
الى جانـبها. وقال أولسـوي لوسائل اعالم تركـية: هازال كايا
لها مـكان خـاص في قلبي عـندمـا اتصلـوا بي وقالوا إني
سـأشاركـها بطـولة مسـلسل اسـميتـها فـريحة تـفاجأت
كـثـيـرا ألنـني كـنت أراهـا عـلى شـاشـة واآلن سـوف
امـثل مـعهـا هازال سـاعـدتني كـثـيرا في بـدايتي
ألنـهــا أقــدم مــني في مــجــال الــتــمـثــيل. لــكن
الـالفت هــو أن هـــازال كــانـت قــد كـــشــفت
مؤخـرا انهـا لم تتـفـاهم مع شاتـاي عنـدما

قاما ببطولة مسلسل أسميتها فريحة.

الـبـقـاء علـى عالقة كـلـهـا مـشاكـل سوف يـسـتـنـفذ من
صحتك النفسية.
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زيد من التعديالت وترتيب عالقتك العاطفية تتطلب ا
رقم احلظ .2 األوراق
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ـسـكنـات ألنـها ال جتـعل حـيـاتك الصـحـية مـرهـونـة با
شاكل . سوف تسبب لك ا

—u¦ «

تـمارس تـمارينك الـرياضـية بانـتظـام وحرص وجتنب
تام للمشروبات الغازية. 

»dIF «

اســتـقـرار عـاطــفى بـعـد فــتـرة طـويـلــة من الـبـحث عن
شريك احلياة. 

¡«“u'«

قــدم الـنــصـيــحـة لــلـمــحـيــطـ بك وتــبـادل اخلــبـرات
رقم احلظ.3 معهم

”uI «

تــتــصـف بــاألمــانـــة ويــعـــتــبــر الـــتــردد الـــزائــد أحــد
عيوبك.رقم احلظ .9

ÊUÞd «

ـزيد ال تهـمل عالقـتك بـعائـلـتك فهـم يحـتـاجون مـنك ا
من االهتمام والرعاية.

Íb'«

تـتـجـنب اآلراء الـسـلــبـيـة من احملـيـطـ بك فى الـعـمل
.يوم السعد االربعاء.

bÝô«

تـهتم بـالتـفاصيل الـدقيـقة وحتب الـفضـول وال مجال
للخوف في الفترة احلالية.

Ë«b «

تـمـضى بـخـطـوات ثـابـتـة نـحـو الـوصـول لـهـدفك. يـوم
السعد الثالثاء.

¡«—cF «

مـكــأفـأة كــبـيــرة سـوف جتــدهـا فى انــتـظـارك بــسـبب
تفانيك فى شغلك .

 u(«

Âu−M «Ë X½√WOŽ«dA «

اكـتب مرادف ومعاني الـكلمات
بــــشــــكل رأسي مـن اعــــلى الى
اســـفل مــرورا بــالــدائــرة الــتي
ضـمـنـهــا حتـصل عـلى حـروف
ـــطـــلـــوبـــة: (دولــة الـــكـــلـــمــة ا

امريكية):
 1-دولة اوربية
 2-استيطانه
 3-احصاء عام
 4-نقيض هواة
 5-دولة اوربية
 6-والية امريكية
 7-غير منحازين

 8-الطالب
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   ÎôU¦  bŽË wM  bŽË
والتنغيم وهـذا ما جتلى في أغنية
( وعــد مـني وعـد ) لــرحـمـة ريـاض
أحـمـد و ( أوف مـنه گـلبـي) ألصيل
هميم  فاألغنيتـان تتشابهان بعدة
أمـور مــنـهـا :اخــتـيـار الــنـغم وهـو
الـبـيات  اخـتـيـار الدرجـة الـنصف
وهـي الــ (دو- صــــــول) تــــــبــــــدآن
بفالت موسيقي وغـنائي وتنتهيان

”U³Ž 5 % ≠ œ«bGÐ

الحـظت في اآلونـة األخـيـرة ظـهـور
أسالـيب جديـدة في تنـغيم األغـنية
الـعـراقـيـة من حـيـث اخـتـيـار درجة
االســتــقــرار الــغــريــبــة واألســلـوب
ـا كـانت عـلـيه  فـقـد كـنت ـغـايـر  ا
مـــبــتـــعــداً عن االغـــاني احلـــديــثــة
ألسـبـاب كـثـيـرة منـهـا عـلـمي بـعدم
خـضوعهـا للـمراقـبة الـفنـية وكذلك
حـريّــة كـلـمـاتــهـا الـتي احــيـانـاً مـا
تــخــدش احلـيــاء بــطــريـقــة مــاكـرة
وحتت شعار (صفّي النـية) كأغنية
( أحـطه بـيك  اجلـرح لـو صـاباني)
فــكــأنَّ الـــكــاتب عــجــز عن االتــيــان
ـدهـشة فـراح يـبحث عن ـفردة ا بـا
راهق تـأمـ احـتـيـاج اجلـمـهـور ا
لـتـأسـيس قـاعــدة شـعـبـيـة ومن ثمَّ
ـال. االنـتـشـار الـذي بـدورهِ يـوفّـر ا
لـــكن  وبــالــضــد مـن هــذا الــتــيّــار
ظهرت األغـاني التي حتمـل مسحة
ـتــكــلــمـة عن ــهــذَّبــة ا الـعــاطــفـة ا
ــزج مـا بـ الـوجـدان بــأسـلـوب 
الواقع واخليـال من حيث الـكلمات

الكـتمـان اجلبـري بسـبب احاطـتها
باألعـراف االجتمـاعيـة التي تعـتبرُ
البوحَ عـيباً وعورة  كمـا وتختلفُ
األغــــنــــيــــتــــان بــــكــــون األخــــيــــرة
اسـتــخــدمت الـ ديــوتــو مع صـوت

شاعر. 
وقد اختـرتُ هنا أغنـية ( وعد مني
وعد) لرحمة ريـاض أحمد  كلمات
رامي الــــعـــبـــودي  أحلـــان : عـــلي
صــــابـــر تـــوزيـع : مـــحب الـــراوي
انــــتـــاج  2018لـــكــــونـــهــــا األكـــثـــر
مـشــاهـدات فـي الـ(يـوتــيـوب) فــقـد
بلغت  105,645,352مليون مشاهدة
كما بلـغت (أوف منه گلبي) الصيل
هميم  52,818,404مليون مشاهدة .
عـنـد ســمـاعي ألغـنــيـة ( وعـد مـني
وعــد ) دعـتـني الى االســتـمـاع لـهـا
مــنـــذ الـــلــحـــظـــات األولى فـــكــأني
ا حللت أستمع الى شيء غـريب و
الــنـغـم وجـدتـه من مـقــام الــبــيـات
فـــتــســـاءلت اين الـــغــرابـــة في ذلك
حتى انتـبهت أن األغنـية بُنيت من
ـوسـيقى درجـة غـير مـحتـمـلة في ا

بفـالت موسـيقي تـتحـدثان بـلسان
ــرأة في اجملــتــمع الــعــربي حــال ا
ومــعــانـاتــهــا أو مـشــاعــرهـا نــحـو
الرجل  وهذه النقـطة لها األثر في
أن حتــصــد هــذا الـــكم الــهــائل من
ـشــاهـدة واالســتـمــاع ألنّ الـرجل ا
الـعـربي كـثـيـراً ما يـتـلـهفُ لـسـماع
رأة لكونـها تعيشُ حالة من بوح ا

الــشـــرقــيـــة وهي درجــة الـ ( دو)
عــــــكـس مــــــا هـــــو مُــــــشــــــاع في
ـــا ـــوســـيـــقى الـــغـــربـــيـــة  و ا
اسـتـمعت الى عـدة أغـانٍ لـنفس
ـطربـة وجدتهـا ال تعـتمـد على ا
درجة استقـرار واحدة فقد غنت
عــــــــــــــــــــلــى الـ ( ســي دو ري )
وحلـنـجـرتـهـا مـسـاحـة جـيدة من
ـوسيـقي وهذا مـا دعاني السـلم ا
الى أن أقــــول : انّ اخـــتـــيـــار هـــذه
الدرجـة هو الستـفزاز عُرف الـتلقي
ـنـغم حيث أن وجـذبهِ الى سـاحة ا
أغــلب األغـاني تُـبــنى عـلى درجـات
السلم الطبيـعية اخلالية من زيادة
نـصف الـبــعـد ونـقـصــانه  فـبـهـذه
ألوف من الطـريقـة قد تـمرّد عـلى ا
حــيث اخــتــيــار درجــة االســتــقـرار
ـقـامـيـة كـمـا أنّ هذه للـمـوسـيـقى ا
الـــدرجــة (دو) ســتــبـــرز امــكــانــيــة
احلـــنـــجـــرة ومـــدى ســـيـــطـــرتـــهــا
واحـاطـتـهـا بـالـسـلم لـكـونـهـا عـلى
غــيـــر مــا اعْــتــادتْ عــلــيه الــذاكــرة

الغنائية . 
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صـريـة رجاء ذكـرت مصـادر طـبيـة أن الـفنـانـة ا
ــاضي في تـلـقي اجلــداوي بـدأت مـنــذ الـسـبت ا
ـصل الـبالزمـا حـسب بـروتـوكول جـرعـة حـقن 
ـشـرفــة عـلى عالج مـصـابي الــلـجـنـة الـعـلــمـيـة ا
ـسـتـجـد "كـوفـيد  19 بـوزارة فـايـروس كورونـا ا
ـــصـــريـــة وأوضـح مـــصـــدر طـــبي الــــصـــحـــة ا
ـحافظة ـستشـفى أبو خلـيفة لـلعزل الـصحي 
اإلسـماعـيـلـيـة أن (جرعـة مـصل الـبالزمـا التي
حــصــلت عـلــيه الــفـنــانــة رجـاء اجلــداوي كـانت
عـبارة عن جـرعتـ بعـد استـقرار حـالتـها داخل
ـركـزة).ووفــقـا لـصـحف مـصـريـة قـال الـعـنـايـة ا
مــصـدر طـبي قـال إن (اجلـداوي ( 82 عـامـا) ال
ـركـزة في الـدور األول تـزال داخل الـعـنـايـة ا
لــلــمـســتــشــفى ومــوضــوعه عــلى جــهـاز
التـنفس االصطناعي ودرجة حرارتها
درجة ونـسـبة األوكـسـج في 37
الدم  97والـضغط والنبض في
حــالـــة اســتــقــرار).وأضــاف
(في حـالـة تـطـور حـالـتـهـا
إلى األفـضل أكــثـر من
ذلـك ســــوف تــــعـــود
لغـرفة عاديـة وتترك

ركزة).  العناية ا
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فهرية أفج

مكصد احلليعلي بكرينبأ مهدي
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ـــتـــشـــابك في احملـــيـط االقــلـــيـــمي في وضع الـــعـــراق ا
سياسياً وأمنياً واقتصادياً  يبدو احلوار االستراتيجي
همات الوطنية زمع عقده مع اجلانب االمريكي أكبـر ا ا
التي ستـرتسم في ضوئـها مالمح مـرحلة عـراقية كـاملة
قـد تـغـطـي حـقـبـة جــيل مـقـبل. هــذا احلـوار يـسـعى الى
نـقـاط مـحـددة تـرقى الى مـسـتـوى االتـفـاقـيـات من جـهـة
وترقى داخلياً الى مرتبة الـقوان في حتديد االلتزامات

الواجب التكفل بها من اجلانب العراقي .
نحن امام مسـارين االول يفك االرتبـاط باتفـاقية االطار
الـتـي عـقــدتـهــا احلــكـومــة الـعــراقــيـة قــبــيل االنـســحـاب
سار الثاني يتجه لتعزيز بعض العسكري االمريكي وا
ـا االجتاه ـهمـل منـهـا ور فـاصل الـسـابـقة وتـفـعـيل ا ا
اللـغـاء امــور مـعــيـنـة. في جــمـيع االحــوال لن يـســتـطـيع
ـضي في حتـديد خـيـارات كبـيرة من اجلانب الـعراقي ا
ـهيـمن في مفاصل دون التنـسيق مع الـطرف االيراني ا
سـيـاسـيـة واقتـصـاديـة ذات اهـمـيـة في الـبالد . وانّ ايّ
كالم يقال هنا أوهناك يريد ان يـجعل ايران غير معنية
ا يجري إنّما هو من األوهام التي يسعى بعضهم الى
تسويقها لغايات سيـاسية واستهالكية داخلية . ذلك ان
ايـران لم جتر ايـة تـغـيـيـرات في مـشـروعـهـا في الـشرق
االوسط في ظل التحديات القائمة ضدها من قوى دولية
او اقــلــيــمــيــة  لــذلك من بــاب أولى أن تــتــمــسـك ايـران
كاسبها العامة في العراق  وان اي مفاوضات تضر

كاسب ستكون غير مجدية في التنفيذ . بتلك ا
من جانب آخر هناك اسـتعجال ظاهـر إلجناز تفاهمات
ـكن أن يتمـخض عنها واتفاقـيات جديدة مـع واشنطن 
ـهـمة ـدعـو بـاحلوار االسـتـراتـيـجي  وكأن هـذه ا هذا ا
الكبيرة مـسألة عابـرة وليست كما يـقولون استـراتيجية
وهنا تـظهـر مفارقـة أخرى في ان تـقوم حـكومة انـتقـالية
جــاءت من اجل هــدفــ االول الــتــمــهــيــد لإلنــتــخــابــات
ومفـوضيتـها اجلـديدة والـثاني الـتحـقيق في جـرائم قتل
تظـاهرين الـسلـميـ من شبـاب العراق لـتجـد نفـسها ا
تفتح عـهدها بـاتفـاقية سـتكون مـحط انظـار دول اقليـمية
ـلف مـعــنـيــة بـالــوضع الـعــراقي واهـمــهـا ايــران ذات ا

تشابك مع االمريكان . النووي الساخن وا
بكر البد انّ هناك مزالق كثـيرة في طريق هذا احلـوار ا
من االنتبـاه اليهـا  لكي ال يعـيش العراق شـطراً تعـيساً

جديداً من عمره.
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